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WkGtsilłJ )
W odpowiedzi na pismo znak IX.517.2965.2018.KK, w którym 

wskazano na konieczność nowelizacji Załącznika 1 Tabeli Nr 3 

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 roku 

w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych 

i aresztach śledczych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 2224) w zakresie norm 

należności przedmiotów wydawanych kobietom przebywającym 

w jednostkach penitencjarnych, poprzez ujęcie w wykazie bielizny 

biustonosza, jaką od administracji więziennej może otrzymać skazana 

(tymczasowo aresztowana) kobieta uprzejmie informuję, iż postulat został 

przyjęty jako słuszny i przekazany do prac legislacyjnych.

Wprawdzie kwestię odzieży wprost normuje przepis art. 111 § 1 K.k.w., 

stanowiąc, iż skazany otrzymuje do użytku z zakładu karnego odpowiednią 

do pory roku odzież, bieliznę oraz obuwie, o ile nie korzysta z własnych, 

konkretyzując tym samym prawo skazanego zagwarantowane w art. 102 pkt 

1 K.k.w. (do odpowiedniego ze względu na zachowanie zdrowia wyżywienia, 

odzieży, warunków bytowych, pomieszczenia oraz świadczeń zdrowotnych 

i odpowiednich warunków higieny), to faktem jest, iż Tabela nr 3
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do Załącznika Nr 1 ww. aktu w kategorii bielizna nie zawiera biustonosza, 

który jest składową jej częścią.

Jednocześnie zaznaczyć należy, iż pomimo, iż wykaz odzieży 

w kategorii bielizna nie zawiera biustonosza, to nie jest to równoznaczne 

z zakazem używania tego rodzaju bielizny w jednostkach penitencjarnych. 

Aktualnie przepisy nie zabraniają korzystania z własnej bielizny, 

w tym biustonoszy.

Tym samym, mając na uwadze usunięcie wątpliwości 

w rozważanym zakresie, przedmiotowy postulatu został przekazany do 

dalszych prac legislacyjnych zmierzających do znowelizowania powyższego 

Rozporządzenia.


