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Odpowiadając na Pana pismo RPO-701427-VII-720.5/12/DK z 
26 marca 2013 r., przedstawiam stanowisko. 

dnia 

Przepis § 14 ust. 2 pkt 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego 
wykonywania kary pozbawienia wolności, nakazuje dyrektorowi zakładu 
karnego określić w porządku wewnętrznym „dni, godziny, miejsce i porządek 
przeprowadzania widzeń." Przepis ten musi być interpretowany oraz 
wykonywany w praktyce z uwzględnieniem innych przepisów Kodeksu karnego 
wykonawczego, a w szczególności art. 4 § 1, art. 67 § 3, art. 90 pkt 6, art. 91 pkt 8, 
art. 91a, art. 92 pkt 10, art. 102 pkt 2, art. 105 § 1 i § 3, art. 105a § 1-7, art. 217 
§ 1 kodeksu. Tak więc dyrektor zakładu, regulując przedmiotową problematykę, 
musi brać pod uwagę realną możliwość korzystania z widzeń nie tylko przez 
skazanych, ale także przez członków ich rodzin i inne osoby bliskie, 
uwzględniając takie czynniki jak liczba osadzonych, typ zakładu, warunki lokalowe 
zakładu, możliwości kadrowe, położenie zakładu oraz możliwość dojazdu do 
zakładu publicznymi środkami transportu. 

Trafny jest pogląd, że ze względu na zatrudnienie lub naukę, osoby 
odwiedzające, powinny mieć możliwość korzystania z widzeń w soboty oraz 
w dni ustawowo wolne od pracy. Jednocześnie nadmieniam, że w grudniu 2010 roku 
wydałem polecenie wyznaczenia w porządkach wewnętrznych, obowiązujących 
w zakładach karnych i aresztach śledczych, dni wolnych od pracy, w których będą 
przeprowadzane widzenia. 



Nie budzi wątpliwości, iż okres świąt jest czasem szczególnie sprzyjającym 
umacnianiu więzi rodzinnej, a inspirowanie kontaktów skazanych z osobami 
najbliższymi jest jednym z podstawowych elementów oddziaływań penitencjarnych. 
Jednak mając na uwadze, że określenie dni, godzin i miejsca udzielania widzeń, 
wymaga uwzględnienia wielu czynników, różnych dla poszczególnych zakładów 
karnych, nie jest możliwe pełne ujednolicenie czasu udzielania widzeń we wszystkich 
zakładach karnych. 

Podzielając argumentację zawartą w Pana piśmie, że powinno dążyć się 
do rozszerzenia czasu udzielania widzeń także na dni ustawowo wolne od pracy, 
soboty i święta, informuję, iż wystosuję do dyrektorów jednostek penitencjarnych 
polecenie wyznaczenia w porządkach wewnętrznych dni widzeń, które będą 
realizowane w ważne dni świąteczne, niezależnie od obrządku oraz pozostałe 
dni ustawowo wolne od pracy. 
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