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Praw Obywatelskich

W związku z pismem Pana Rzecznika znak 11.517.758.2014.ZK/ED, dotyczącym 

zagadnień związanych z osadzonymi uznanymi za tzw. niebezpiecznych, w szczególności 

procedur nadawania i utrzymywania osobom pozbawionym wolności tego statusu, pragnę 

uprzejmie poinformować, co następuje:

Służba Więzienna, podobnie jak inne organy władzy publicznej, stosownie do art. 7 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, działa na podstawie i w granicach prawa. W 

szczególności należy wskazać, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 

Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1415, z późn. zm.), zadania w zakresie wykonywania 

tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących 

pozbawieniem wolności, są przez Służbę Więzienną realizowane na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. 

zm.).

Wspomnieć również należy, iż ośrodki szkolenia i doskonalenia kadr podległe 

Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej, w swojej bieżącej działalności związanej z 

prowadzeniem szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej, przekazują 

słuchaczom realizowanych zajęć wiedzę w zakresie podstaw prawnych wykonywania zadań 

ustawowych Służby Więziennej w oparciu o programy na bieżąco aktualizowane stosownie do 

najnowszych zmian legislacyjnych.

Poczesne miejsce w szkoleniu kadry penitencjarnej zajmują również zagadnienia 

związane z przestrzeganiem w codziennej służbie zasad humanitaryzmu, praworządności, 

tolerancji, akceptacji i niestosowania tortur oraz innych form okrutnego, nieludzkiego i
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poniżającego traktowania. Szczególnej analizie są także poddawane wyroki Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce.

Niezależnie od powyższego pragnę nadmienić, iż wspomniane w piśmie Pana 

Rzecznika zagadnienia były również przedmiotem omawiania podczas odpraw Kierownictwa 

Centralnego Zarządu Służby Więziennej z dyrektorami okręgowymi Służby Więziennej.
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