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W nawiqzaniu do Raportu Rzecznika Prow Obywatelskich z dziatalnosci w Polsce Kra-

jowego Mechanizmu Prewencji w 2014 r , uprzejmie przedstawiam stanowisko Ministerstwa 

Sprawiedliwosci w tym zakresie oraz opis dziafan podejmowanych w celu rozwiqzania wska-

zanych w Raporcie problemow. Jednoczesnie prosz^ o opublikowanie ponizszych uwag wraz 

z Raportem na stronach internetowych Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Zapewniam, ze Ministerstwo Sprawiedliwosci i podlegte mu jednostki biorq pod uwa-

wszelkie rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji i popierajq dziatania zmierzajq-

ce do wyeliminowania ewentualnych uchybieh i nieprawidtowosci, aby zagwarantowac, by w 

kazdym przypadku kary, srodki zapobiegawcze, srodki zabezpieczajqce i srodek poprawczy 

byty wykonywane z szacunkiem dia godnosci osoby pozbawionej wolnosci. 

1) Uwagi dotyczqce Zaktaddw Karnych i Aresztdw ^ledczych 

1) Brak mozliwosci kontaktow telefonicznych osob tymczasowo aresztowanych 

z ich obroncami lub petnomocnikami 
Konsekwencjq wydaniu orzeczenia Trybunatu Konstytucyjnego w dniu 25 listopada 2014 ro-
ku (Dz.U.2014.1707) o niekonstytucyjnosci bezwzgl^dnego zakazu korzystania przez osoby 
tymczasowo aresztowanej z automatu tetefonicznego w celu porozumiewania s'lq z obrohcq 
(petnomocnikiem), byta zmiana tresci art. 217c k.k.w.. W dniu 1 lipca 2015 roku weszta w 
zycie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodaks karny oraz niektorych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 396), ktora w art. 217c kodeksu karnego wykonawczego (dalej - k.k.w.) 
wprowadza nowe zasady korzystania z aparatow telefonicznych przez tymczasowo areszto
wanych. Zgodnie z nowq tresciq art. 217c k.k.w. tymczasowo aresztowany moze korzystac z 
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aparatu telefonicznego, na zasadach okreslonych w regulaminie organizacyjno-

porz^dkowym wykonywania tymczasowego aresztowania, za zgodq organu, do ktorego dys-

pozycji pozostaje. : 

Zgodnie z tresciq § 111 w rpzporzqdzeniu Ministra Sprawiedliwosci z dnia 23 czerwca 2015 

(Dz. z 2015 r. poz. 927) w sprawie czynnosci adminisiracyjnych zwiqzonych z wykonywaniem 

tymczasowego aresztowania oraz kar i srodkow przymusu skutkujqcych pozbawienie wolno-

sci oraz dokumentowania tj/c/7 czynnosci otresci: „Tymcza$owo aresztowanemu, wzgl^dem 

ktorego nie stosuje si^ przepisow o wykonywaniu kary pozbawienia wolnosci, umozliwia si^ 

skorzystanie z aparatu telefonicznego na podstawie zarzqdzenia o zgodzie na korzystanie z 

aparatu telefonicznego wydanego przez organ dysponujqcy. W wypadku, gdy tymczasowo 

aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organow, wymagane jest posiadanie zarzqdzenia 

wydanego przez kazdy z organow dysponujqcych, chyba ze organy te zarzqdzq inaczej. Prze-

pis §107 ust. 6 stosuje s/$ odpowiednio." Wymieniony przepis okresia wymogi formalne 

zwiqzane z korzystaniem z aparatu telefonicznego. Tym samym zgodnie z nowymi rozwi^za-

niami osobom tymczasowo aresztowanym dyrektor aresztu sledczego okresli warunki do 

prowadzenia rozmow telefonicznych z ich obrohcami czy tez petnomocnikami, ktorzy zosta-

nq wskazani przez organ dysponujqcy, a realizacja powyzszego uprawnienia mozliwa b^dzie 

za pomocq dotychczas uzytkowanych, samoinkasujqcych aparatow telefonicznych pod nad-

zorem funkcjonariusza Stuzby Wi^ziennej. 

2) Brak lub uboga oferta zaj^f kuituralno-o^wiatowych adresowanych do os6b tym
czasowo aresztowanych, a takze skazanych 
Ustosunkowujqc siQ do problematyki dost^pu osadzonych do zaj^c kulturaino -

oswiatowych, nalezy stwierdzic, ze w jednostkach penltencjarnych reallzowane roznego 

rodzaju formy zaj^c kulturaino - oswiatowych oraz sportowych. W 2014 roku w zaktadach 

karnych i aresztach sledczych funkcjonowato mi^dzy innymi: 38 teatrow wlQziennych, 49 

zespotow muzycznych, liczne zespoty ds. sportu (tenisa stotowego, pitki noznej, slatkowej i 

koszykowej, ringo), kola zainteresowari (plastyczne, introligatorskie, modelarskie, filmowe, 

w^dkarskie, motoryzacyjne, historyczne, dziennikarskie, literackie, muzyczne, fotograficzne, 

geograficzne, komputerowe, rzezbiarskie, czytelnicze i j^zykowe). Wydawano 84 gazetki WIQ-

zienne. W organizacji zaj^c w jednostkach penltencjarnych wspotuczestnlczq takze stowarzy-

szenia dziatajqce na rzecz osadzonych, ktore urozmaicajq dziatalnosc kulturalno-oswiatowq i 

sportowg. 

W zaMadach karnych i aresztach sledczych do dyspozycji osadzonych pozostaje 19 ha! 

oraz 169 boisk sportowych. Ponadto, dodatkowo do celow rekreacyjno - sportowych przy-

stosowanych jest 261 placow spacerowych. W jednostkach penltencjarnych w 2014 roku 

znajdowato si^ 966 swietlic, w tym pomieszczenia do prowadzenia zaj^c kulturaino - oswia

towych i sportowych. 

W kazdej jednostce penitencjarnej funkcjonujq biblioteki dysponujqce lokalem od

powiednio zabezpieczonym i wyposazonym w niezb^dny sprzQt biblioteczny. Dodatkowo w 



wi^kszych zaktadach karnych i aresztach sledczych oraz w oddziatach zewh^trznych funkcjo-

howaty w 2014 roku 332 punkty bibltoteczne i 94 czytelnie. Ogolna liczba ksiqzek znajdujq-

cych siQ obecnie w jednostkach penitencjarnych oscyluje w granicach 1 600 tys. woluminow. 

Powyzsze programy sq reatizowane zgodnie z § 2 zarzqdzenia Nr 2 Dyrektora Gene-

ralnego Stuzby WiQziennej z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegofowych zasad,prowa-

dzenia i orgqnizacji pracy penitencjamej oraz zakresow czynnosci funkcjonariuszy i pracpwni-

kow dziatow penitencjarnych i terapeutycznych, obligatoryjnie w zaktadach karnych dia mto-

docianych. 

Odnoszqc siQ do kwestii braku zorganizowanych zaj^c dIa tymczasowo aresztowa-

nych/.w tabeli ponizej przedstawiono informacjQ dotyczqcq obejmowania tymczasowo aresz-

towanych w'2014 roku grupowymi programami. 

Rodzaj programu Liczba tymczasowo aresztowanych 

kulturaino - oswiatbwy 302 

sportbwy 531 

przeciwdziatania agresji i przemocy 302 

przeciwdziatania uzaleznieniom 116 

przeciwdziatania prokryminalnym postawom 225 

aktywizacji zawodowej 52 

ekologiczny 49 

ksztattowania umiejQtnosci spotecznych 363 

ksztattowania umiej^tnosci poznawczych 439 

integracji rodzin 51 

inne 129 

Razem 2559 

Bogate w ofercie zagospodarowanie czasu wolnego tymczasowo aresztowanym wy-
maga spetnienia wielu, cz^sto wykluczajqcych s i^ czynnikdw i czasami jest trudne w realiza-
cji. Koniecznosc zapewnienia prawidtowego toku post^powania karnego, a takze porz^dku i 
bezpieczehstwa w jednostce poprzez izolowanie wspotuczestnikow przest^pstvya, a co za 
tym idzie, duza liczba grup izolacyjnych oraz ograniczenia infrastrukturalne utrudniaj^ wy-
pracowanie modelowego oraz interesuj^cego rozwi^zania organizacji czasu wolnego dIa 
tymczasowo aresztowanych, ktdre jednoczesnie pozwalatoby im na przebywanie poza celami 
przez wi^kszq cz^sc dnia. Oprdcz tego, dIa utrzymania wtasciwego poziomu oddziatywah 
kulturaino - oswiatowych w zaktadach karnych i aresztach sledczych niezb^dne jest dyspo-
nowanie odpowiedniq ilosci^ pomieszczeh, w ktorych tego typu oddziatywania mog^ bye 
realizowane. W 2014 roku przywrocono do uzytkowania w charakterze swietlic 23% po-
mieszczeri, ktore do niedawna byty wykorzystywane jako dodatkowe cele mieszkalne. 
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3) CzQStotliwosc kqpieli mQzczyzn 
Z dniem 14 sierpnia 2014 r. weszto w zycie rozporzqdzenie Ministra Sprawiedliwosci, 

ktore m.in. nakiada obowigzek wydawania osadzonym srodkow higieny osobistej i srodkow 
przeznaczonych do utrzymania czystosci w celach mieszkalnych do 5-go dnia kazdego mie-
si^ca. Rozporzqdzenie zwi^ksza miesi^czny przydziat niektorych srodkow, np. papieru toale-
towego, nozykow do golenia, szamponu. Normuje takze kwesti? zapewnienia osadzonym 
srodkow do utrzymania czystosci w celach mieszkalnych, ktore dotychczas byty wydawane 
wedtug wewn^trznych regulacji ustalonych przez dyrektorow poszczegolnych jednostek. 
Problematyka zapewnienia osadzonym nalezytych warunkow bytowych jest na biezqco mo-
nitorowana i stanowi przedmiot kontroli przeprowadzanych w jednostkach penitencjarnych. 

W Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji wskazuje siq na koniecznosc stworze-
nia mozliwosci korzystania z cieptej kqpieli przynajmniej dwa razy wtygodniu przez m^zczyzn 
pozbawionych wolnosci. 

Od 30 czerwca 2014 r. w wi^kszosci jednostek penitencjarnych, w ktorych przebywajq 
osadzeni m^zczyzni realizowane s^ dwie kqpiele w tygodnlu. Na dzieri 1 stycznia 2015 r. tyiko 
w 5 jednostkach penitencjarnych, t j . zaktadach karnych w Sztumie, Herbach i Nr 2 w Strzel-
cach Opolskich oraz aresztach sledczych w todzi i Mystowicach nie ma dwoch k^pieli w tygo-
dniu ze wzgl^du na brak odpowiedniej infrastruktury. 

W jednostkach tych podj^te zostanq odpowiednie dziatania inwestycyjno - remon-
towe w celu przystosowania pomieszczeh do zwi^kszenia cz^stotliwosci kqpieli. 

4) DostQp osadzonych do informacji publicznej. 
Od kwietnia 2014 r. we wszystkich jednostkach penitencjarnych zostaty zainstalowa-

ne wydzielone komputery z przeznaczeniem dia osadzonych z dost^pem do stron interneto-
wych Biuletynow Informacji Publicznej Stuzby Wi^ziennej, Ministerstwa Sprawiedliwosci, 
Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do Systemu Informacji Prawnej Lex Polonica w petnym 
zakresie abonamentu wykupionego przez Stuzby Wi^ziennq, tqcznie z dostQpnymi w syste-
mie elementami prawa i orzecznlctwa mi^dzynarodowego. Mozliwe jest korzystanie z serwi-
su w j^zyku polskim lub angielskim. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwosci s^ 
publikowane m.in. dokumenty i informacje, dotycz^ce praw cztowieka, w tym sprawozdania 
Polski dIa organizacji mi^dzynarodowych oraz formularze skarg indywidualnych, ttumaczenia 
wyrokow ETPCz, teksty obowiqzujqcych i projektowanych aktow prawnych. Tym samym osa
dzeni majg zagwarantowany dost^p do informacji niekiedy nawet lepszy, niz osoby pozosta-
jqce na wolnosci (wi^cej nt. prawa do informacji w pkt 10). W jednostkach penitencjarnych 
osoby pozbawione wolnosci mog^ zapoznawac sl^ z informacj i publicznq wytozong lub wy-
wieszonq w miejscach ogolnodost^pnych np. w oddziatach mieszkalnych, poprzez ztozenie 
wniosku o udostQpnienie informacji publicznej oraz poprzez Biuletyny Informacji Publicznej i 
inne media elektroniczne. 

Osobom pozbawionym wolnosci zapewniono dost^p do nastQpuJqcych serwerow; 
www.bip.sw.gov.pl, www.sw.gov.pl, www.e-sady.gov.pl, www.ms.gov.pl, ip.lex.pl, swa-



webl.ms.gov.pl, rcl.gov.pl, dziennikiurzedowe.gov.pl, dzienniku5taw.gov.pl, monitor pol-

ski.gov.pl, legislacja.rcl.gov.pl, bip.rpo.gov.pl, brpo.gov.pl, Skype. Biorqc pod uwagQ zgtasza-

ne oczekiwania, zarowno osob pozbawionych wolnosci, jak tez m.in. Rzecznika Praw Obywa

telskich oraz mozliwosci organizacyjne i finansowe, Stuzba Wi^zienna umozliwita skazanym, 

w powyzej przedstawionym zakresie dost^p do informacji zawartych w mediach elektronicz-

nych. 

Obecnie w Centralnym Zarzqdzie Stuzby Wi^zienne] trwajq ustalenia katalogu stron z 

informacji publlczn^, Jakie majq bye udost^pnione na stanowiskach komputerowych dIa 

osadzonych. Rozszerzenie zakresu dost^pnych stron internetowych o wszystkie strony za-

wierajqce informacj i publicznq {wymienione na stronie vvww.blp.gov.pl) z Jednoczesnym 

ograniczeniem dost^pu do tresci innych niz informacja publiczna, przepisy prawa i strony e-

sqdow, jest trudne technicznie do realizacji i moze spowodowac koniecznosc poniesienia 

przez Stuzby Wi^ziennq dodatkowych naktadow finansowych (na stronie www.bip.gov.pl 

obecnie figuruje ponad 1100 instytucji, ktore mogq miec swoje strony internetowe rozrzuco-

ne niejednokrotnie po kilku serwerach) oraz wydzielenia zasobow kadrovi^ch-do biezqcej 

anallzy katalogu stron (katalog stron publikowanych na stronie BtP Jest katalogiem otwartym 

i wymaga biezice] analizy odnosnie publikowanych adresow internetowych i odpowiadaj i-

cych im adresow IP). 

5) Problem braku nalezytego dostosowania jednostek penitencjarnych do potrzeb 
os6b z niepetnosprawnosciq 
Stuzba VVi^zienna od szeregu lat systematycznie realizuje zadania inwestycyjno -

remontowe majqce na celu w szczegolnosci poprawQ warunkow bytowych osadzonych 

w polskich wiQzieniach, w tym likwiduje bariery architektoniczne dIa niepetnospra'wnych 

poruszaj^cych siQ na wozkach inwalidzkich. W ramach dziatah zmierzajqcych do poprawy 

warunkow dIa niepetnosprawnych wszystkie nowobudowane obiekty s^ realizowane zgodnie 

z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r. poz. 1409 z pozniejszymi zmianami), przy uwzgl^dnieniu przepisow wynikajqcych z 

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow 

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. hr 75, 

poz. 690 z pozniejszymi zmianami). Na uwag^ zastuguje fakt kazdorazowego tworzenia 

miejsc zakwaterowania dIa osob niepetnosprawnych przy budowie nov^^ych pawilonow 

penitencjarnych. W latach 2011 - 2014 przeprowadzono systematyczne dziatania zwiqzane z 

biidowq nowych obiektdw lub dostosowaniem istniejqcych budynkow lub ich cz^sci 

uwzgl^dniajqcych potrzeby osob niepetnosprawnych. 

Na wniosek Ministerstwa Sprawiedliwosci corocznie zbierane sq dane dotyczgce 

niepetnosprawnych ruchowo, korzystajqcych z kul tokciow^ch i poruszajqcych si^ na wozku 

inwalidzkim w zakresie ich rozmieszczenia i zapewnienia dost^pu do innych pomieszczeri np. 

sali widzeh, tazni, ambulatorium. 



Aktualnie na terenie 57 Jednostek penitencjarnych funkcjonuje 100 eel mieszkalnych 

przystosowanych do potrzeb osadzonych poruszaj^cych si^ na wozkach inwalidzkich, a 

tqczna pojemnosc ww. eel wynosi 307 miejsc zakwaterowania. W zaktadach karnych i 

aresztach sledczych przebywa 41 osadzonych poruszajqcych si^ na wozkach inwalidzklch i 

258 osadzonych korzystajqcych na state z kul tokciowych. 

6) DostQp wiQzniow do opieki medyczne] 
Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami kazdy osadzony przy przyj^ciu do A$/ZK jest 

badany przez lekarza, ktory wydaje zaiecenia odnosnie dalszego post^powania, w tym np. 

umieszczenia w celi przystosowanej dIa osob niepetnosprawnych, bezptatnego zaopatrzenia 

w niezb^dne protezy, przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze oraz wydaje inne 

zaiecenia dotyczqce np. odst^pstw od rozporz^dzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 25 

slerpnia 2003 roku w sprawie regulaminow organizacyjno-porzqdkowych wykonywania kary 

pozbawienia wolnosci {Dz. U.2003 Nr 152, poz.1493) oraz tymczasowego aresztowania (Dz. 

U. Nr 152, poz.1494) wynlkajqce z ewentualnych ograniczen stwierdzonych u osadzonego 

niepetnosprawnego. Kazdorazowo w trakcie modernizacji podmiotow leczniczych 

funkcjonujqcych w jednostkach penitencjarnych, uwzgl^dniane potrzeby dostosowania 

pomieszczen szpltali, ambulatoriow i izb chorych - w tym dIa potrzeb osob 

niepetnosprawnych - zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia 5 lipca 

2012 roku w sprawie szczegofowych wymagah, jakim powinny odpowiadac pomieszczenia i 

urzqdzenia podmiotu leczniczego dia osob pozbawionych wolnosci (Dz. U. 2012, poz. 808). 

Pozostate podmioty lecznicze, ktore nie spetniajq wymogow ww. rozporzqdzenia, w tym 

przeplsow dotyczqcych osob niepetnosprawnych, zostan^ w miar^ mozliwosci budzetowych 

dostosowane do tych wymogow do korica 2016 roku. 

WlQzienna stuzba zdrowia udzlelita w 2014 roku - 54702 swiadczen rehabllitacyjnych 

w ramach swoich podmiotow leczniczych i jedynie 31 w pozawi^zlennej stuzble zdrowia. 

W ramach wi^ziennictwa funkcjonuje Oddziat Rehabilitacji Narz^du Ruchu w Zaktadzie 

Karnym Nr 2 w todzl i Oddziat dIa Przewlekte Chorych w Zaktadzie Karnym w Czarnem, 

do ktorych sq kierowani osadzeni wymagajqcy zabiegow w trybie szpitalnym lub wymagajgcy 

z powodu stanu ogolnego lub niepetnosprawnosci dtugotrwatej hospitalizacji. 

7) Kontrole osobiste 
Uprawnienie funkcjonariuszy w zakresie kontroli osobistych wynika wprost z zapisu 

art. 116 § 2, 3 i 4 k.k.w. i nie jest ograniczone, co do czasu i ilosci przeprowadzania tych czyn
nosci. Dokumentowanie kontroli osobistych nie jest wymagane zadnym przepisem prawnym. 

Kwestia dotyczqca kontroli osobistych byta juz przedmiotem korespondencji pomi^-
dzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Ministrem Sprawiedliwosci. Przyznano w niej, iz ob-
owi^zujqce przepisy dotycz^ce sposobow przeprowadzenia kontroli osobistej s^ sformuto-
wane zbyt ogolnie i mogq rodzic niebezpieczeristwo naruszenia standardow okreslonych w 
Europejskiej Konwencji Praw Cztowieka. 



Ministerstwo Sprawiedliwosci dostrzega potrzeb^ doprecyzowania sposobu przepro-

wadzenia kontroli osobistej i w tym celu zostat opracowany projekt nowego rozporzqdzenia 

w sprawie ochrony jednostek organizacyjnych Sfuzby Wi^ziennej. Przewiduje on, iz „KontrolQ 

osobistq przeprowadza si^ w nast^puj^cy sposob: 

1. osadzony oproznia kieszenie, zdejmuje odziez, bielizn^ oraz obuwie, 

2. odziez, bieliznQ oraz obuwie poddaje si^ kontroli, 

3. funkcjonariusz dokonuje ogl^dzin jamy ustnej, nosa, uszu i wtosow 

i ogl^dzin ciata, 

4. ogl^dziny ciata mogq polegac rowniez na pochyleniu si^ lub przykucni^ciu, w celu 

sprawdzenia okolic odbytu i genitaliow, 

5. podczas ogl^dzin funkcjonariusz nie powinien dotykac osadzonego." 

Prace nad projektem rozporzqdzenia obejmujq takze kwestie post^powania z osa-

dzonymi niebezpiecznymi, w tym w zakresie przepisow naktadaj^cych obecnie na funkcjona-

riuszy Stuzby Wi^ziennej obowiqzek kontroli osobistej osadzonego przy kazdorazowym wyj-

sciu i powrocie do cel. Dotychczas osadzeni z tej kategorii przebywali w specjalnie dostoso-

wanych celach usytuowanych w zwyktych oddziatach mieszkalnych. Podj^te dziatania spo-

wodowaty w ostatnich latach powstanie w kazdym okr^gowym inspektoracie Stuzby Wi^-

ziennej, specjalnych oddziatow dIa tej kategorii osadzonych. Obsad^ na tych oddziatach sta-

nowiq wyselekcjonowani funkcjonariusze, posiadajqcy dodatkowe przeszkolenie w zakresie 

postQpowania z osadzonymi niebezpiecznymi. 

Ponadto w 2014 r. rozpocz^ty s\q prace nad nowelizacj^ k.k.w., ustawa z dnia 10 

wrzesnia 2015 r. a zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 2015 poz. 1573), ktora 

wejdzie w zycie z dniem 24 pazdziernika 2015 r. Ma ona na celu dostosowanie prawa pol-

skiego do wymagari wynikajgcych z wyrokow wydanych przez Europejski Trybunat Praw 

Cztowieka w sprawach: Piechowicz przeciwko Polsce (skarga nr 20071/07) oraz Horych prze-

ciwko Polsce (skarga nr 13621/08), w ktorych Trybunat stwierdzit naruszenie art. 3 Konwencji 

o ocbronie praw cztowieka i podstawowych wolnosci z uwagi na okres trwania oraz surowosc 

natozonych na skarz^cych srodkow zwiqzanych z zakwalifikowaniem ich do kategorii tzw. 

„wiQzni6w niebezpiecznych". 

Przy czym Trybunat stwierdzit, ze specjalne rezimy wi^zienne same w sobie nie sq 

sprzeczne z art. 3 Konwencji. Stosowanie przez paristwo rygorow podwyzszonej ochrony 

wobec wybranych kategorii wi^zniow, majqce na celu udaremnienie ucieczki, napasci lub 

zaktocania spokoju spotecznoki wi^ziennej, polegajgce na odseparowaniu osadzonych nie

bezpiecznych od innych wiQzniow, moze bye uzasadnione wzgl^dami porzqdku publicznego. 

Jednoczesnie jednak podniost, ze nie mozna uznac, ze nieprzerwane, rutynowe i masowe 

stosowanie petnego zakresu srodkow z tym zwiqzanych jest konieczne w celu utrzymania 

bezpieczeristwa zaktadu i zgodne z art. 3 Konwencji, zas osadzenie w cell izolacyjnej, powin-

no bye stosowane jedynie w wyjqtkowych okolicznosciach oraz jedynie jako srodek tymcza-



sowy, ktory powinien bye przedtuzany tyiko w sytuacji wyjqtkowej — ze wzgl^du na nowe 
okolicznosci lub dalsze istnienie wczesniejszych przestanek. 

Nowelizacja k.k.w. ma na celu nie tyle ingerencj? w rygory okreslone w art. 88b i art. 212b 
k.k.w., ile stworzenie prawnej mozliwosci stopniowego tagodzenia tych rygorow. Jest to 
zwiqzane z opracowaniem kryteriow, pozwalajqcych na ocen^ potrzeby dalszego stosowania 
ograniczen przewidzianych w tych przepisach, w tym zwtaszcza kontroli osobistej. Wprowa-
dzono m.in. przestanki uznania skazanego za stwarzajqcego zagrozenie. Przy podj^ciu i kaz-
dorazowej weryfikacji decyzji o uznaniu skazanego za stwarzajqcego powazne zagrozenie 
spoteczne albo powazne zagrozenie dia bezpieczeristwa zakladu komisja penitencjarna b^-
dzie uwzgl^dniata: wtasciwosci i warunki osobiste skazanego; motywacje i sposob zachowa-
nia siQ przy popetnieniu przest^pstwa oraz rodzaj i rozmiar ujemnych nast^pstw przest^p-
stwa; sposob zachowania s'\q w trakcie pobytu w zaktadzie karnym; stopieri demoralizacji lub 
postQpy w resocjalizacji; w wypadku skazanego za przestQpstwo popetnione w zorganizowa-
nej grupie albo zwiqzku majqcych na celu popetnianie przest^pstw - zagrozenie dIa porzqdku 
prawnego, ktore moze wyniknqc z nawiqzania przez skazanego bezprawnych kontaktow z 
innymi cztonkami grupy, w tym zwtaszcza zagrozenie dIa zycia lub zdrowia ludzkiego lub dIa 
czynnosci majgcych na celu ujawnienie mienia stanowigcego korzysc z popetnienia przestQp-
stwa, oraz fakt, ze inni cztonkowie grupy lub zwiqzku przebywajq na wolnosci. 

Jednoczesnie nowelizacja wprowadzita przepis art. 88b § 2, ktory umozliwia komisji peni
tencjarnej, jesli uzna ze nie zachodzi potrzeba stosowania wszystkich rygorow, odstqpienie 
od stosowania jednego lub wi^cej z nich. Jezeli jest to uzasadnione okolicznosciami, mozna 
przywrocic stosowanie warunkow, od ktorych odstqpiono, lub zmienic ich zakres. W prowa-
dzono rowniez przepis art. 88b § 3 gwarantujqcy, ze na wniosek skazanego lub jego obrohcy, 
nie cz^sciej jednak niz raz na 3 miesiqce, komisja penitencjarna wskaze przyczyny uzasadnia-
jqce kwalifikacj^ skazanego jako stwarzajqcego powazne zagrozenie spoteczne albo powazne 
zagrozenie dIa bezpieczeristwa zaktadu oraz stosowanie wobec niego rygorow. 

Nalezy jednak zaznaczyc, ze do podstawowych zadari Sfuzby Wi^ziennej nalezy za-
pewnienie w zaktadach karnych i aresztach sledczych porzqdku i bezpieczeristwa (art. 2 ust. 2 
pkt 6 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Sfuzbie Wiqziennej Dz. U. z 2014 r. poz. 1415 z pozn. 
zm.). Dyrektor jednostki penitencjarnej ma obowiqzek utrzymywania dyscypliny i porzqdku 
dIa zapewnienia bezpieczeristwa i realizacji zadari kary pozbawienia wolnosci, w tym ochrony 
spoieczeristwa przed przest^pczosciq (art. 73 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

karny wykonawczy Dz. U. Nr 90, poz. 557, z pozn. zm.). 

Kontrola osobista jest jednym z tego rodzaju instrumentow, ktory stuzy zapewnieniu 
poczucia bezpieczeristwa zarowno osadzonym, jak i funkcjonariuszom i pracownikom Stuzby 
Wi^ziennej. Ma ona na celu zapobiezenie zdarzeniom nadzwyczajnym, gtownie w postaci 
przenoszenia przedmiotow niebezpiecznych lub niedozwolonych takich jak np. narkotyki, 
telefony komorkowe lub narzqdzia stuzqce do autoagresji lub agresji wzgl^dem osob trze-
cich. W roku 2014 w wyniku prowadzenia kontroli przez funkcjonariuszy Stuzby WiQziennej 
ujawniono w 806 przypadkach przedmioty niebezpieczne lub niedozwolone. Przeprowadza-



ne kontrole minimalizujq ryzyko wyst^pienia niepozqdanych zjawisk w jednostkach peniten

cjarnych i znacz^co podnosz^ w nich poziom bezpieczehstwa. Obowi^zek natozony na skaza-

nego w postaci obowiqzku poddania si^ kontroli osobistej jest jednym z elementow tresci i 

dolegtiwosci kary pozbawienia wolnosci i wynika on bezposrednio z ustawy. 

8) Traktowanie 

Praworzqdne traktowanie osob pozbawionych wolnosci jest jednym 

z najwazniejszych priorytetow Stuzby Wi^ziennej. Przypadki uzycia wobec osadzonych srod-

kow przymusu bezposredniego nieustannie podlegajq kontroli 1 nadzorowi przez kierownic-

two jednostek organizacyjnych Stuzby Wi^ziennej. 

Wskaznikiem, ktory potwierdza coraz wi^kszy profesjonalizm funkcjonariuszy 

w zakresie stosowania srodkow przymusu bezposredniego jest brak nieprawidtowosci 

stwierdzonych w czynnosciach kontrolnych prowadzonych w jednostkach organizacyjnych 

Stuzby Wi^ziennej. Wszystkie zgtoszone przypadki niewtasciwego traktowania osadzonych s^ 

wnikliwie sprawdzane i weryfikowane przez kierownikow jednostek organizacyjnych. 

Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji za rok 2014 zawiera uwagi dotyczqce dziatalnosci 

stuzby ochronnej z zakresu niewtasciwego zwracania si^ do osadzonych, stosowania srodkow 

przymusu bezposredniego czy tez konwojowania osadzonych w odziezy skarbowej. 

Zasadq jest, iz funkcjonariusze dziatu ochrony realizujqc czynnosci stuzbowe post^pujq 

wzglqdem osadzonych zgodnie z zapisem art. 2 ust. 2 pkt. 3 i 4 oraz art.157 ust 1 ustawy z 

dnia 9 kwietnia 2010 roku o Stuzbie Wi^ziennej. Incydentalne przypadki niewtasciwego 

(niekulturalnego) zwracania si^ do osadzonych przez funkcjonariuszy nie mogq wprost 

przektadac siQ na wizerunek catej Stuzby, niemniej stanowig permanentny element 

instruktazy, odpraw i szkoleh organizowanych przez Kierownictwo Centralnego Zarzqdu 

Stuzby Wi^ziennej i jednostek organizacyjnych, w zakresie wtasciwego post^powania wobec 

osadzonych, a takze osob wizytujqcych jednostki organizacyjne Stuzby Wi^ziennej. 

Jesli chodzi zas o stosowanie srodkow przymusu bezposredniego, to na ogoinq liczb^ 

773 przypadkow stosowania tych srodkow w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wi^ziennej 

w 2014 roku, czynnosci kontrolne wskazujq na nieliczne uchybienia proceduralne w zakresie 

sposobu ich stosowania wzgl^dem osob pozbawionych wolnosci i tymczasowo 

aresztowanych. W przypadkach stwierdzonych zaniedbari i uchybieri funkcjonariuszy w 

powyzszym zakresie, ponoszq oni konsekwencje stuzbowe i dyscyplinarne. 

Celem wyjasnienia niektorych opisanych w Raporcie uwag dotyczqcych stosowania 

srodkow przymusu bezposredniego, zwrocono siQ do dyrektorow wymienionych w nim 

jednostek penitencjarnych o wyjasnienie tego rodzaju przypadkow. Jednoczesnie nalezy 

nadmienic, ze w sierpniu 2015 r. zostat przekazany Dyrektorowi Biura Prawnego w CZSW 

projekt rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci w sprawie sposobow ochrony jednostek 

organizacyjnych Stuzby Wi^ziennej celem podj^cia dalszych prac legislacyjnych. Opracowanie 

projektu zwiqzane jest z lipcowq nowelizacjq Kodeksu karnego wykonawczego i nowym 



brzmieniem art. 249 § 3 pkt 4. Powyzszy projekt rozporzqdzenia ma na wzgl^dzie 

koniecznosc zapewnienia sprawnego wykonywania zadan przez Stuzby Wl^ziennq, porzgdku 

wewn^trznego i bezpieczeristwa jednostek organizacyjnych Stuzby WiQziennej oraz 

bezpieczeristwa osob osadzonych w zaktadach karnych i aresztach sledczych. 

Kontynuuj^c tematyk^ ochronnq, stwierdzic nalezy, ze prawo do korzystania przez 

osadzonych z wtasnej odziezy i obuwia okreslajq, dIa poszczegolnych typow zaktadow 

karnych, zapisy art.: 88b ust. 10, 90 ust. 5, 91 ust. 6, 92 ust.7 k.k.w. Zgodnie z przepisami art. 

I l l § 2 i art. 216a § 1 k.k.w., wzgl^dy bezpieczeristwa realizowanego konwoju mogq 

stanowic przestank^ dIa wydanej przez osoby uprawnione decyzji w przedmiocie korzystania 

przez osadzonego z odziezy skarbowej. 

9) Traktowanie pacjentow przebywajqcych w izbie chorych 
Kwestie dotyczqce odziezy wydawanej osadzonym reguluje rozporzqdzenie Ministra 

Sprawiedliwosci z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie warunkow bytowych osob osadzonych z 

zaktadach karnych i aresztach sledczych (Dz. U. 2014.200.) Fakt zaopatrzenia osadzonych w 

pizam^ w trakcie pobytu w szpitalach i izbach chorych nie powinien miec wptywu na realiza-

cjQ innych praw osadzonych, w tym prawa do spaceru, na czas ktorego powinien on zostac 

zaopatrzony w stosowne ubranie np. kurtk^. Ewentualne przypadki przejsciowych przeciw-

wskazari do realizacji prawa do spaceru wynikajqce ze stanu zdrowia pacjenta sq odnotowy-

wane w dokumentacji medycznej osadzonego i pacjent Jest o nich informowany. Nawet w 

przypadku chorob zakaznych (np. gruzlica) poza zaieceniem lekarza, nie ma obligatoryjnej 

koniecznosci pozbawiania osadzonego (chorego) tego prawa. Jezeli nie ma innych przeclw-

wskazari medycznych poza izolacjq chorego od osob zdrowych - spacer moze bye wtedy rea-

lizowany np. oddzielnie dIa danego osadzonego. 

Ponadto, zgodnie z wyrokiem Trybunatu Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2014 r. sygn. 

akt K 22/10 (Dz.U.2014.287) dotyczqcym: art. 115 § 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Ko

deks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, ze zm.), gdzie nakazana byta obecnosc funk-

cjonariusza niewykonujqcego zawodu medycznego podczas udzielania swiadezenia zdrowot-

nego — nowelizacja ww. przepisu zniosta ten obowiqzek uwzgl^dniajqc wezesniejsze suge-

stie RPO i organizacji pozarzqdowych. 

10) Prawo do informacji 
Dost^p skazanych do informacji z zakresu orzeezeri Trybunatu Konstytucyjnego i 

Europejskiego Trybunatu Praw Cztowieka, jest mozliwy dzi^ki funkejonowaniu strony 
intranetowej Biura Penitencjarnego Centralnego Zarzqdu Stuzby Wi^ziennej, do ktorej majq 
dostQp wszysey praeowniey pionu penitencjarnego. Na stronie tej, zamieszezane sq 
orzeczenia Trybunatu Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunatu Praw Cztowieka, ktore 
mogq bye w kazdej ehwili wydrukowane i udost^pnione zainteresowanym osadzonym. 

Sposob komunikowania si^ z osadzonym zawsze uwzgl^dnia jego poziom 
intelektualny, zgodnie z zasadq indywidualizacji okreslonq w art. 67 k.k.w. Osoby, ktore sq 



przyjmowane do jednostek penitencjarnych, wymagajq i s^ obj^te szczegoinq opiekq 

vt^chowawczq w celu zapewnienia im bezpieczehstwa osobistego oraz - w miar^ potrzeby -

psychologicznq. Kazdy osadzony ma zapewniony kontakt z wychowawcq w godzinach pracy 

administracji, skazany zatrudnieni rowniez w godzinach popotudniowych do czasu. 

przeprowadzenia apelu wieczornego. W dni swiqteczne i wolne od pracy jest dost^pny 

wychowavyca.dyzurny, do ktorego osadzony moze zwrocic si^ z pytaniami i wqtpliwosciami 

dotyczqcymi swoich praw i uprawnieri. Ponadto nalezy zwrocic uwag^ na fakt, 

ze na stanowiskach wychowawcow dziatu penitencjarnego zatrudniane sq osoby, ktore 

ukohczytywyzsze studia, a ktore z racji posiadanego v^ksztatcenia dysponuj^ profesjonainq 

wiedzq zarowno o mechanizmach rozwojowych cztowieka, jak i zroznicowaniu poziomu 

intelektualnego, uposledzeniach i wynikaj^cych z nich ograniczeniach w komunikacji z innymi 

ludzmi oraz prowadzenia rozmowy w sposob zrozumiaty dIa rozmowcy. 

W 2010 roku Stuzba Wi^zienna z wtasnej inicjatywy opracowala „lnformator dIa 

cudzoziemcow tymczasowo aresztowanych, skazanych oraz ukaranych", ktory byt 

powszechnie dost^pny na stronie internetowej Stuzby Wi^ziennej sw.gov.pl i udost^pniany 

zarowno cudzoziemcom, Jak i osobom nowo przyjmowanym do Jednostek penitencjarnych. 

W styczniu 2014 roku informator zostat zaktualizowany i uzupetniony. DostQpny Jest 

zarowno w sieci internetowej, Jak i intranetowej na dysku Biura Penitencjarnego,'do ktorego 

majq dostQp wszyscy pracownicy stuzby penitencjarnej. Dyrektor Generalny Stuzby. 

Wi^zienneJ w marcu 2014 roku, polecit wyposazyc wszystkie cele przejsciowe w zaktadach 

karnych i aresztach sledczych w ww. informator w polskiej wersji j^zykowej oraz przypomniat 

o obowiqzku jego udost^pniania osadzonym cudzoziemcom przebywajqcym w polskich 

Jednostkach penitencjarnych. Informator stanowi kompendium podstawowej wiedzy dIa 

osadzonych o przystugujqcych im prawach, uprawnieniach oraz obowiqzkach. Napjsany 

zostat przystQpnym J^zykiem i Jest dostQpny - poza polskq - w sledmiu wersjach jQzykowych 

(angielskiej, francuskiej, arabskiej, niemieckiej, butgarsklej, rosyjskiej oraz rumuriskiej). 

11) Prawo do sktadnia skarg, prdsb, wnioskow 
Odnoszqc siQ do podniesionej w Raporcie tezy o „powszechnej praktyce nierespekto-

wania postariowien § 9 ust 1 i 2 rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 13 sierpnia 

2003 roku w sprawie sposobow zatatwiania wnioskow, skarg i prosb osob osadzonych yy za

ktadach karnych i aresztach sledczych w zakresie sposobu informowania wi^zniow o rpzpa-
trzeniu prosb i wnioskow wskazac nalezy, ze dane statystyczhe gromadzone przez Centralny 
Zarzqd Stuzby Wi^ziennej nie potwierdzaj^ tego zatozenia. 

W 2014 roku do organow Stuzby Wi^ziennej wptyn^ty ogotem 71.880 prosby. 53.915 
prosb wniesli bezposrednio w swoich sprawach osadzeni, a 17.965 prosb kierowali cztonko-

wie rodzin osob osadzonych, ich przedstawiciele lub upowaznione instytucje. Pozytywnie 

zatatwiono 28.147 prosb, z czego w 1.538 przypadkach pozytywnie rozpatrzono prosby o 
przetransportowanie, 11.435 razy w sprawach o udzielenie informacji, a w 15.174 w pozosta-

tych przypadkach. Negatywnie zatatwiono 18.894 prosb. We wszystkich przypadkach wno-
11 



szqcym udzielano pisemnych odpowiedzi. Podkreslic nalezy, iz odstqpienie od zasady pisem-
nosci przewidziane w ust. 2 cytowanego przepisu, w ktorym uregulowano sposob zatatwiania 
wnioskow, skarg i prosb sktadanych osobiscie przez osadzonych w swojej sprawie, moze 
miec miejsce wytqcznie w sytuacji zatatwienia prosby bezposrednio po jej zgtoszeniu. Ozna-
cza to podj^cie decyzji przez osob^ do tego uprawnionq i ogtoszenie jej wnoszqcemu. Analiza 
tych przypadkow potwierdza, iz prosby te najcz^sciej dotyczq spraw natury ogolnobytowej, 
typowych dIa codziennego funkcjonowania w warunkach oddziatow mieszkalnych np. wy-
miany bielizny, dostQpu do magazynu. 

Majqc na wzgl^dzie powyzsze oraz dobr^ wspotpracQ w tym zakresie z Biurem Rzecznika 
Praw Obywatelskich, Dyrektor Generalny Stuzby Wi^ziennej Juz w 2013 roku wydat 
polecenie, aby analizujqc stosowanq wpodlegtych jednostkach praktyk^ post^powania z 
prosbami i wnioskami sktadanymi przez osadzonych bezposrednio w miejscu 
zakwaterowania, wypracowac takie rozwiqzania organizacyjne, ktore pozwolq zadoscuczynic 
obowiqzujqcemu prawu. Wszelkie przyj^te przez jednostki penitencjarne w omawianych 
zagadnieniach procedury stojqce w sprzecznosci z przepisami § 9 ust l i 2 cyt rozporzqdzenia 

oraz natozonym na administracj^ obowiqzkiem bezposredniego kontaktu z osadzonym w 
sprawach indywidualnych, skutkujq uznaniem skarg osob osadzonych za uzasadnione. 
Zagadnienia te sq rowniez statym elementem realizowanych w ramach nadzoru i kontroli 
jednostek podlegtych. Przeprowadzono skutecznq diagnoz^ obszaru ryzyka, jaki stanowi 
prawna mozliwosc pozostawiania skarg osob pozbawionych wolnosci bez rozpoznania oraz 
przewlektosc post^powania w sprawach skarg, prosb i wnioskow. Zgodnie z zatozeniami 
Planu kontroli w trybie zwykfym Centralnego Zarzqdu Stuzby Wiqziennej w 2014 roku 
zrealizowano osiem kontroli obszaru spraw zwiqzanych ze sposobem zatatwiania skarg i 
prosb osob pozbawionych wolnosci, w tym trybu pozostawiania skarg bez rozpoznania. 
Analizowane przypadki skarg pozostawionych bez rozpoznania w wypetnieniu dyspozycji 
przepisow art. 6 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego nie budzity wqtpliwosci pod wzglqdem 
formalno-prawnym. Jedynie w przypadku jednego podmiotu kontrolowanego, kontroler 
sformutowat polecenia pokontrolne w zwiqzku z potwierdzeniem naruszenia przepisow § 9 

ust. 3 rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 13 sierpnia 2003 roku w sprawie 

sposobow zaiatwiania wnioskow, skarg i prosb osob osadzonych w zakfadach karnych i 

aresztach sledczych (Dz. U. 2013 r., poz.646). 

Bezposrednio po zapoznaniu siQ z przestanym przez Biuro Rzecznika Praw Obywatel
skich raportem z wizytacji Zaktadu Karnego w Opolu Lubelskim zareagowano na sygnalizo-
wane przez Krajowy Mechanizm Prewencji w 2014 roku zgtoszenia naktaniania osadzonych 
do wycofania ztozonych skarg. Pomimo, iz w raporcie nie wskazano czynnikow i przestanek, 
ktore mogtyby potwierdzic, iz 16 skarg zostato wycofanych przez osadzonych w zwiqzku 
z nieuprawnionymi dziataniami funkcjonariuszy Stuzby Wi^ziennej, wystqpiono do dyrektora 
Zaktadu Karnego w Opolu Lubelskim o dodatkowe wyjasnienia. Przekazane stanowisko nie 
budzito wqtpliwosci w zakresie praworzqdnosci dziatari funkcjonariuszy. Dodatkowo wskazac 
nalezy, iz zaden z osadzonych, w tym rowniez wnioskodawcy nieprzebywajqcy juz w tej jed-



nostce penitencjamej, nie wnosili skarg w tym przedmiocie oraz nie ponowili pierwotnych 

skarg. 

Z analiz statystycznych Centralnego Zarzqdu Stuzby Wi^ziennej wynika, iz najwi^cej 

przypadkow skarg pozostawionych bez rozpoznania - 9, 8%, to przypadki wycofania skargi 

przez samych skarzqcych. Wskaznik ten w potwierdza wyst^powanie w warunkach izolacji 

penitencjamej, typowego zjawiska wnoszenia skarg przez osadzonych w zaktadach karnych i 
aresztach sledczych, pod wptywem emocji, cz^sto w momencie, w ktorym obiektywna ocena 

sytuacji jest zaburzona. Zmniejszenie wzburzenia, najcz^sciej w przeci^gu kilku pierwszych 

dni po wydarzeniu, wyjasnienie sprawy na miejscu, refleksja, cz^sto dezaktualizuje roszcze-

nie, poczucie krzywdy i w efekcie powoduje swiadomq rezygnacj^ z formutowanych zarzu-

tow. Niemniej jednak wskazana przez Krajowy Mechanizm Prewencji problematyka prawi-

dtowosci stosowania w praktyce mozliwosci pozostawienia skarg bez rozpoznania, jest 

przedmiotem statego monitorowania. W trakcie realizowanych przez Zespot do spraw Skarg 

Osob Pozbawionych Wolnosci Centralnego Zarz^du Stuzby Wi^ziennej narad instruktazowo -

szkoleniowych wypracowano praktyk^ weryfikacji okoliczno^ci ztozenia przez osadzonego 

oswiadczenia o cofni^ciu wniesionej skargi, w sytuacji przyj^cia takiego dokumentu bezpo

srednio przez administracjQ w trakcie prowadzonych czynnosci wyjasniajgcych dotyczqcych 

uprzednio wniesionych zarzutow. W praktyce, zdarza si^ i jest to dopuszczalne, ze osadzeni 

sktadaj^ takie oswiadczenia funkcjonariuszom pracuj^cym z nimi w bezposrednim kontakcie, 

przyjmujqcymi do protokotu doprecyzowanie skargi lub innym przedstawicielom administra-

cji. Zgodnie z wytycznymi, na przyj^tym oswiadczeniu o wycofaniu skargi lub prosby, osoba 

przyjmujqca dokument powinna naniesc adnotacjQ informuj^cq o okolicznosciach ztozenia 

oswiadczenia. Z zatozenia oswiadczenie ma charakter swiadomy i dobrowolny, a zgtoszenia 

mozliwosci wystqpienia jakiegokolwiek nacisku ze strony funkcjonariuszy sq zawsze weryfi

kowane. 

12)Prawo do kontaktu ze swiatem zewn^trznym 
Podejmujqc wyst^pujgcq w Raporcie problematykQ widzeri w oddzielnym pomiesz-

czeniu, bez osoby dozorujqcej t j . nagrody okreslonej w art. 138§1 pkt 3 k.k.w., wspomniec 
nalezy, iz zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym skazany ma prawo do utrzymywania 
wiQzi z rodzinq i innymi osobami bliskimi poprzez widzenia, korespondencji , rozmowy tele-
foniczne, paczki i przekazy pieni^zne, a w uzasadnionych wypadkach, za zgodq dyrektora 
zaktadu karnego, rowniez przez inne srodki tqcznosci. Zakres i sposob kontaktow, w szcze-
golnosci nadzor nad widzeniami, cenzura korespondencji, kontrolowanie rozmow telefonicz-
nych oraz w trakcie widzeh, sq uzaleznione od rodzaju i typu zaktadu karnego, w ktorym ska
zany odbywa kar^ pozbawienia wolnosci. Majqc na wzgl^dzie zaiecenia powizytacyjne Kra
jowego Mechanizmu Prewencji, dotyczqce mi^dzy innymi potrzeby zorganizowania we 
wszystkich jednostkach penitencjarnych pomieszczen do realizacji nagrody okreslonej w art. 
138 § 1 pkt 3 k.k.w., dyrektorzy jednostek penitencjarnych, w ktorych stwierdzono brak ta-
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kich pomieszezeri, podj^li dziatania, w efekeie ktorych do korica 2015 roku pomieszczenia 

takie b^dq funkejonowaty. 

Uzupetnieniem dotyehczasowych form kontaktow skazanego z rodzinq jest mozliwosc 

korzystania z komunikatorow internetowych, umozliwiajqcych prowadzenie przez skazanych 

wideorozmow. Dyrektor Generalny Stuzby Wi^ziennej w sierpniu 2014 roku zobowiqzat dy-

rektorow zaktadow karnych i aresztow sledczych do wyodr^bnienia w kazdej jednostce od-

powiednio wyposazonego stanowiska do prowadzenia rozmow za posrednictwem programu 

SKVPE w warunkach gwarantujqcych swobodne nawiqzanie kontaktu w oddzieleniu od in

nych skazanych. Jako priorytet wskazano mozliwosc udost^pnienia kontaktu skazanym b^dq-

cym rodzicami lub opiekunamt prawnymi dzieci do lat 15, cudzoziemcom, ktorych rodziny 

lub osoby najblizsze zamieszkujq w znaczqcej odiegtosci od miejsca ich przebywania lub sytu-

acja rodzinna, zdrowotna albo finansowa uniemozliwia ich przyjazd na widzenie. 

13)Warunki bytowe 
Od 2011 roku Stuzba Wi^zienna, w celu podniesienia standardow warunkow sanitar-

no-bytowych, w corocznych planach finansowych wydziela srodki na realizacji zadari zwiq-
zanych z zabudowq kqcikow sanitarnych w celach mieszkalnych. W latach 2011 - 2014 tqcz-
nie zabudowano 3636 kqcikow, w tym 2014 rok - 1278 szt. Wedtug danych przestanych 
z Okr^gowych Inspektoratow Stuzby Wi^ziennej na dzieri 23 stycznia 2015 roku jednostki 
penttencjarne dysponujq tqcznie 15 333 celami mieszkalnymi wyposazonymi w kqciki sani-
tarne z petnym wydzieleniem od pozostatej cz^sci pomieszczenia. Do zabudowy pozostato 
3 680 kqcikow sanitarnych w celach mieszkalnych. W zwiqzku z faktem, ze do zabudowy po-
zostaty kqciki sanitarne w jednostkach wymagajqcych zwi^kszonych naktadow srodkow f i
nansowych, wi^ziennictwo, przy zatozeniu dotychczasowego poziomu finansowania, planuje 
zakoriczenie realizacji powyzszego zamierzenia w perspektywie 4-5 lat. 

Dodatkowo od 2012 roku jednostki penitencjarne podejmujq szereg dziatari zmierza-
jqcych do mozliwosci korzystania przez osadzonych z cieptej wody uzytkowej w celach miesz
kalnych. Efektem tych zamierzeri jest state zwi^kszanie ilosci eel wyposazonych w takq insta-
lacj^. W latach 2012 - 2014 doprowadzono centrainq wodQ uzytkowq (c.w.u.) do 2862 eel 
mieszkalnych, w tym w 2014 rok - 1897 szt. W zwiqzku z faktem, ze w zakresie zapewnienia 
osadzonym c.w.u. we wszystkich jednostkach penitencjarnych pozostaty zadania wymagaj^-
ee zwi^kszonych naktadow srodkow finansowych, wi^ziennlctwo, przy zatozeniu dotychcza
sowego poziomu finansowania, planuje zakoriczenie realizacji powyzszego zamierzenia w 
perspektywie 5-6 lat. 

Caty sprz^t kwaterunkowy znajdujqcy si^ na wyposazeniu eel mieszkalnych jest na 
biezqco konserwowany i stopniowo wymieniany na nowy, w miar^ posiadanych srodkow 
finansowych. W roku 2014 doposazono 7 849 tozek w barierki zabezpieezaj^ce i drabinki, 
natomiast 12 425 szt. tozek pozostaje nadal niezabezpieczonyeh. 
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2. Uwagt dotyczqce placowek dIa nieletnich 

1) Koniecznosc podj^cia dziatah legislacyjnych 
Problematyka nowelizacji ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o postqpowaniu w sprawach 

nieletnich (dalej - u.p.n.) jest obj^ta przedmiotem projektu zatozeh projektu ustawy o zmia-

nie ustawy o postqpowaniu w sprawach nieletnich oraz niektorych innych ustaw (Wykaz Prac 

Legislacyjnych Rady Ministrow - ZD 85). Prace legislacyjne nad tym dokumentem znajdujq si^ 

obecnie na etapie uzgodnieri mi^dzyresortowych. 

Zgodnie z § 9 ust. 3 uchwaty Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin 

pracy Rady Ministrow (M. P. Nr 13, poz. 221) projekt zatozeri projektu ustawy obejmuje 

zwj^zte przedstawienie celu projektowanej ustawy oraz zakresu przewidywanej regulacji i 

zasadniczych kwestii wymagajqcych uregulowania, w tym zniesienia dotychczasovi/ych lub 

powotania nowych organow lub instytucji. Szczegotowe regulacje zagadnieri zawartych w 

projekcie zatozeri uj^te zostanq zatem w projekcie ustawy opracowanym w oparciu projekt 

zafozen. 

Celem projektowanych regulacji Jest mi^dzy innymi zapewnienie konstytucyjnosci 

rozwiqzari w zakresie praw i obowiqzkow nieletnich umieszczonych w zaktadach popraw-

czych i schroniskach dIa nieletnich, a takze zasad zapewnienia bezpieczeristwa i porzqdku w 

zaktadach poprawczych i schroniskach dIa nieletnich. 

W opracov i ^anym projekcie zatozen przewldziano uregulowanie praw nieletnich 

umieszczonych w zaktadzie poprawczym lub schronisku dIa nieletnich na gruncie ustawy. 

Nieletni przebywajqcy w zaktadzie poprawczym lub schronisku dIa nieletnich b^dzie miat 

zapewniony mi^dzy innymi: ) 

- dostQp do swiadczeri zdrowotnych i rehabilitacyjnych, w szczegolnosci dost^p taki zapew-

niany b^dzie v^ychowance w ciqzy, w czasie porodu i po porodzie - swiadczenia zdrowotne i 

rehabilitacyjne b^d^ udzielane nieletnim, co do zasady, bez obecnosci pracownika zaktadu 

poprawczego lub schroniska dIa nieletnich (chyba, ze zawnioskuje o to osoba udzietaj^ca 

swiadczenie, Jezeli wymaga tego bezpieczeristwo osob biorqcych udziat w badaniu albo ist-

nieje uzasadnione podejrzenie podj^cia przez nieletniego proby ucieczki). DecyzJ^ w tym 

zakresie podejmowat b^dzie dyrektor zaktadu poprawczego lub schroniska dIa nieletnich lub 

upowazniony przez niego pracownik pedagogiczny; 

- ochron^ wiQzi rodzinnych; 

- wysytanie i dor^czanie korespondencji, z ograniczeniami wynikajqcymi z przepisow prawa; 

- mozliwosc kontaktu z obroricq lub petnomocnikiem v^^chowanka, na terenie zaktadu, bez 

udziatu innych osob; 
- wzmozonq opiek^ w^chowanek w ciqzy, przygotowujqc Jq Jednoczesnie do petnienia roli 
matki; 

- prawo do korzystania z niezb^dnego dIa zdrowia v\/ypoczynku, w tym prawo do minimum 
godzinnego spaceru w ciqgu doby, o He warunki atmosferyczne na to pozwalajq; nieletnie w 

ciqzy b^dq miaty prawo do korzystania z dtuzszego spaceru, ktorego czas trwania okresli dy-
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rektor zaktadu; projekt przewidywac b^dzie mozliwosc zakoriczenia spaceru przez nieletnie-

go przed czasem na jego prosby albo w sytuacji, gdy b^dq wymagaty tego wzgl^dy porzqd-

kowe. 

Projektuje si^ takze wprowadzenie regulacji, zgodnie z ktorymi, w celu zapewnienia 
bezpieczeristwa lub porzqdku w zaktadzie poprawczym lub schronisku dIa nieletnich nieletni, 
osoby odwiedzajqce nieletniego oraz pomieszczenia, w ktorych nieletni przebywa podlegac 
b^dq kontroli. Kontrola taka moze bye przeprowadzona w kazdym czasie. W razie konieczno-
sci dopuszczalne jest naruszenie plomb gwarancyjnych oraz uszkodzenie kontrolowanych 
przedmiotow w niezb^dnym zakresie. Przewiduje SIQ takze wprowadzenie definicji kontroli 
osobistej, kontroli pobieznej i kontroli pomieszczeri. Kontrola osobista polegac ma na ogl^-
dzinach data oraz sprawdzeniu odziezy, bielizny i obuwia, a takze przedmiotow posiadanych 
przez nieletniego, przeprowadzona przez osob^ tej samej ptci co poddany kontroli, podczas 
nieobecnosci osob postronnych, w niemonitorowanym pomieszczeniu. Kontrola pobiezna 
polega na powierzchownym sprawdzeniu odziezy, obuwia i innych przedmiotow posiada
nych przez nieletniego lub osobQ odwiedzajqcq nieletniego. Kontrola pomieszczeri polega na 
ogl^dzinach izb znajdujqcych si^ na terenie zaktadu lub schroniska oraz znajduj^cych si^ w 
nich elementow wyposazenia i przedmiotow. Kontrol? izb mieszkalnych przeprowadza si^ 
podczas nieobecnosci nieletniego. Wprowadzone zostanq takze regulacje dotyczqce post^-
powania z przedmiotami ujawnionymi podczas kontroli oraz przepisy dotyczqce badari na 
obecnosc w organizmie narkotykow i alkoholu. 

Na obecnym etapie prac legislacyjnych w projekcie zatozeh projektuje si^ wprowa
dzenie regulacji, zgodnie z ktorymi w pelnym i ograniczonym systemie ochrony jest stosowa-
ny staty monitoring izb mieszkalnych, przejsciowych, izolacyjnych oraz izb chorych. Dyrektor 
zaktadu moze podjqc decyzji o monitorowaniu pozostatych pomieszczeri w zaktadzie, w celu 
zapewnienia bezpieczeristwa. W uproszczonym systemie ochrony moze bye stosowany staty 
monitoring pomieszczeri, w ktorych stale lub czasowo przebywajq nieletni. Monitorowanie i 
utrwalanie dzwi^ku nie moze obejmowac informacji obj^tych tajemnicq spowiedzi lub ta-
jemnieq prawnie chronionq. Monitorowanie nie moze obejmowac ukazywania intymnych 
ezQsci ciata nieletniego oraz wykonywanych przez niego intymnych czynnosci fizjologicznych. 
Dyrektor zaktadu odpowiada za wtaseiwe przeehowywanie zapisu z monitoringu i zabezpie-
czenie przed dost^pem do niego osob nieuprawnionych. Zapisy mogq bye udost^pnianie 
wytqcznie za pisemnq zgodq dyrektora. 

Obecnie w MS prowadzone sq rowniez prace legislacyjne nad projektem rozporzq

dzenia MS zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie zakladow poprawczych i schronisk dIa 

nieletnich (rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 17 pazdziernika 2001 r. w sprawie 
zaktadow poprawczych i schronisk dla nieletnich, Dz. U. z 2014 r. poz. 1054). W zakresie 
kwestii podnoszonych przez Krajowy Mechanizm Prewencji, projekt rozporzqdzenia obejmu-
je: 

- zmianQ tresci § 25 ust. 1 poprzez doprecyzowanie w jakich sytuacjach dyrektor zaktadu po-
prawezego b^dzie miat mozliwosc podj^cia opisanych w tym przepisie dziatari. W zakresie 
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tym projekt uwzglQdnia takze uwagi zgtaszane przez Krajowy Mechanizm Prewencji, aby 

,_ okreslic z gory czas pobytu nteletniego w izbie przejsciowej. Dyrektor b^dzie mogt umiescic 

nietetniego w izbie przejsciowej na czas niezb^dny do przywrocenia bezpieczehstwa lub po-

rzqdku w zaktadzie, na okres maksymalnie do 14 dni. Zgodnie z projektowanym § 25 ust. 1: 

„Dyrekt6r zakfadu w celu przeciwdziaiania bezposredniemu zagrozeniu powstania wydarze-

nia nadzwyczajnego lub minimalizowania skutku jego wystqpienia, zapewnienia ochrony 

zycia lub zdrowia nieletnich, pracownikow lub innych osob na terenie zakiadu, przeciwdziaia

nia niszczeniu mienia zakfadu, nieletnich, pracownikow lub innych osob moze na czas okre-

slony: 

1) zarzqdzic zamykanie pomieszczeh, w ktorych wychowankowie przebywajq, uczq s / ? 

lub pracujq, 

2) . zwiqkszyc liczbq pracownikow prowadzqcych zaj^cia zespotowe, 

3} wstrzymac lub ograniczyc zajqcia zespotowe, 

4) umiescic nteletniego iv izbie przejsciowej na okres nie diuzszy niz 14 dni"; 

- doprecyzowanie regulacji w zakresie czasu archiwizowania zap isowz monitoringu. Zgodnie 

z projektowanym § 105: 

„§ 105^. 1. W petnym i ograniczonym systemie ochrony jest stosowany stafy monitoring po-

mieszczeh, w ktorych stale lub czasowo przebywajq nieletni. 

2. W uproszczonym systemie ochrony moze bye stosowany stafy monitoring pomieszczen, w 

ktorych stale lub czasowo przebywajq nieletni. 

3. Cyfrowy zapis z monitoringu jest przechowywany na nosniku urzqdzenia utrwalajqcego 

lub na cyfrowym nosniku pamiqci zewn^trznej: 

1} przez 90 dni od dokonania zapisu - w przypadku monitoringu izb mieszkalnych, przej-

sciowych, izolacyjnych i chorych, 

2) przez 60 dni od dokonania zapisu - w przypadku innych pomieszczen. 

4. W przypadku zarejestrowania przez monitoring wydarzenia nadzwyczajnego lub 

uzycia wobec wychowanka srodka przymusu bezposredniego zapis, o ktorym mowa 

w ust. 3 pkt 1 i 2 jest utrwalany i przechowywany na cyfrowym nosniku pami^ci zewnqtrznej 

w aktach wychowanka do ukonczenia przez niego 23 roku zycia. 

5. Zapis przechowuje siq w sposob zapobiegajqcy jego utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, 

w szczegolnoici w wyniku oddziafywania srodkow chemicznych, czynnikow mechanicznych, 

temperatury, swiatfa i pola magnetycznego. 

6. Dyrektor zakfadu lub schroniska odpowiada za wfasciwe przechowywanie i zabezpieczenie 

zapisu przed dost^pem do niego osob nieuprawnionych. 

1. Na zqdanie Ministra Sprawiedliwosci dyrektor zakfadu lub schroniska udost^pnia nie-

zwfocznie zapisy z monitoringu. Udost^pnianie zapisow z monitoringu innym podmiotom 

moze nastqpic wyfqcznie za pisemnq zgodq dyrektora.". 

Projekt rozporzqdzenia jest obecnie na etapie prac wewn^trznych w MS. 
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5) Umieszczanie wychowankow w izbach przejsciowych oraz oddzielnych pomieszcze-
niach mieszkalnych (0PM) 
Nalezy stwierdzic, ze wychowankowie przebywaj^cy w izbie przejsciowej winni bye 

wyposazeni w odziez - zgodnie z § 57 ust. 1 pkt 6 rozporzqdzenia w sprawie naktadow po-

prawczych i schronisk dia nieletnich - tak jak pozostali nieletni przebywajqcy w placowce. 

Zadne przepisy nie przewidujq prawa do pozbawienia (nie wydania) nieletniemu umieszczo-

nemu w izbie przejsciowej odziezy. 

Prawo dyrektora do umieszczenia nieletniego w izbie przejsciowej/OPM usankcjono-

wane jest przepisem § 25 ust. 1 pkt. 4 rozporz^dzenia Ministra Sprawiediiwosci z dnia 17 

pazdziernika 2001 roku w sprawie nakfadow poprawczych i schronisk dIa nieletriicfi (j.t. -

Dz.U.z2014r. , poz. 1054). 

Powyzszy przepis nie okresia okresu, na jaki mozna umiescic wychowanka.w izbie 

przejsciowej. Ustawodawca wskazat jedynie, iz ma to nastqpic na czas okreslony. Zapisy § 44 

ust. 2 rozporzqdzenia dotycz^cy nowo przyj^tych nieletnich wskazuje termin nie dtuzszy niz 

14 dni. Zasadnym i zaiecanym przez MS jest stosowanie tego uregulowania analogicznie do 

umieszczeh na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 4 rozporzqdzenia. 

Przestankg zastosowania § 25 ust. 1 pkt. 4 jest koniecznosc zapewnienia bezpieczen-

stwa i porzqdku w zaktadzie. Postanowienie to pozwala na indywiduainq ocenQ konkretnego 

przypadku. Nalezy przyj^c, iz zapis powyzszej regulacji swiadczy o daniu przez ustawodawcQ 

osobie odpowiedzialnej za bezpieczehstwo i porz^dek w zaktadzie prawa do samodzielnej 

oceny sytuacji i podj^cia stosownej decyzji, ktora zapewni bezpieczehstwo i porz^dek. Decy-

zja umieszczenia w izbie przejsciowej/OPM musi bye jednakze uzasadniona zachowaniem, 

ktore zagraza bezpieezenstwu i porzqdkowi. Wskazana w raporcie sytuacja umieszczenia w 

izbie przejsciowej na prosbQ Policji nie znajduje podstaw i zaiecenie wyeliminowania takich 

sytuacji zostaio przyj^te do wykonania. Podobnie, przyj^to zaiecenia majqce na celu wyeli-

minowanie stwierdzonyeh w dwoeh placowkach przypadkow obowiqzkowego sktadania 

meldunkow, czy obowiqzku stawania na bacznosc przez nieletnich umieszezonych w izbie 

przejsciowej. Przepisy rozporzgdzenia § 57 ust. 1 pkt 1, 2 — zp (w zwigzku z § 86 sdn), sta-

nowi^ o zapewnieniu wychowankowi w trakcie pobytu w placowce poszanowania godnosci 

osobistej i ochrony przed przemocg fizyeznq, psychicznq, wyzwiskiem i naduzyciami oraz 

wszelkimi przejawami okruciehstwa. 

Prawo nieletnich - rowniez tych umieszezonych w izbach przejsciowych - do kontak-

tow ze swiatem zewn^trznym przy uzyciu telefonow, jest uregulowane w przywotanym roz-

porzgdzeniu i jest ono zazwyczaj prawidtowo stosowane. Wskazany przypadek nieprawidio-

wego stosowania przepisow gwarantuj^cych prawo do kontaktu telefonicznego ze swiatem 

zewnQtrznym ze SdN w Szczecinie zostat zrewidowany. Dostosowano regulamin dziatania 

schroniska do przepisow art. 66 u.p.n. 



6) Niedostosowanie placdwek ZP/SdN do potrzeb osdb niepetnosprawnvch 
Aktualnie brak jest konkretnych uregulowah nakazujqcych dostosowywanie zaktadow 

poprawczych i schronisk dia nieletnich do potrzeb osob niepetnosprawnych. Przepisy rozpo-

rzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinien odpo-

wiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.), wprost wytqczajq 

stosowanie przywotanych uregulowah prawnych m.in. do zaktadow poprawczych i schronisk 

dIa nieletnich (por. § 16 ust. 2, § 55 ust. 2, czy § 61 ust. 2 ww. rozporz^dzenia). 

Zarowno w latach minlonych, jak t obecnie, w zaktadach i schroniskach dIa nieletnich 

nie przebywali nietetni z niepetnosprawnosciq ruchow^. Niemniej, ewentualne inwestycje 

prowadzone w placowkach podlegtych Ministrowi Sprawiedliwosci uwzgl^dni^ w mozliwym 

zakresie potrzeby osob niepetnosprawnych chociazby po to, by utatwic ewentualne odwie-

dziny wychowankow przez osoby niepetnosprawne. Przyszte dziatania zaiezec b^dq od po-

siadanych srodkow finansowych i mozliwosci ingerencji w zmiany architektoniczne, szczegol-

nie budynkow zabytkowych, jednak wskazac nalezy, ze tego rodzaju prace wykonano juz 

m.in. przy okazji remontu 2P w Tarnowie i SdN w Dominowie. 

7) Traktowanie nieletnich 
Kwestie zwiqzane z sygnatami nieletnich dotyczqce niewtasciwego ich traktowania by-

ty przedmiotem badari przez poszczegolnych dyrektorow placowek. Zawiadomienie ztozone 

przez KMP do prokuratury (dot. ZP w Sadowicach) nie dato podstaw do sformutowania za-

rzutow i post^powanie zostato umorzone wobec braku dowodow uzasadniajqcych podejrze-

nie popetnienia przest^pstwa. Celowym jest jednak uczulanie dyrektorow na wszelkiego ro

dzaju sygnaty o zachowaniach mogqcych swiadczyc o niewtasciwym traktowaniu wychowan

kow, gdyz podmiotowy sposob traktowania nieletnich winien bye jednym z elementow ich 

resocjalizacji. Rowniez stwierdzone, w dwoch przypadkach, stosowanie wobec nieletnich bez 

podstawy prawnej srodka przymusu bezposredniego w postaci uzycia kajdanek zostato wye-

liminowane. 

W nawiqzaniu do kwestii dyscyplinowania nalezy podkreslic, ze z tresci przepisu art. 

95cf u.p.n. wynika, jakie rodzaje srodkow dyscyplinarnych i na jaki okres mogq bye stosowa-

ne w placowkach. Wszelkie wewn^trzne regulacje muszq bye dostosowane do powszechnie 

obowiqzujqcych w tym zakresie przepisow, nie tyiko pod kqtem ich rodzaju, ale i czasu, na 

jaki mog^ zostac zastosowane. 

Odnosnie funkejonowania (ZP Sadowice) grupy warunkowego pobytu, ktora zdaniem 

wizytujgcych byta grupq „karnq". Nalezy wskazac, ze zadne przepisy nie przewidujq tworze-

nia w placowee „szczeg6lnego" rodzaju grupy, zas opisane i cytowane w raporcie KMP z „Re-

gulaminu grupy warunkowego pobytu" przepisy, swiadczyty o stricte „dyscyplinarnym" jej 

charakterze. DIatego tez zasadnym byto wydanie zaieeenia bezzwtocznego wyeliminowania 

jej z funkejonowania zaktadu lub zmienienia formy jej dziatania. 
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W zwiqzku z sygnalizowaniem przez nieletnich w indywidualnych rozmowach stoso-

wania wobec nich odpowiedzialnosci zbiorowej nalezy podkreslic, ze sytuacja taka jest 

sprzeczna zarowno z przepisami krajowymi (art. 95ce § 2 i § 3 u.p.n.), jak i Regulami Naro-

dow Zjednoczonych (regula 67). Dyrektor ZP w Poznaniu poinformowat, ze usuni^to niepra-

widtowosci oraz ze obecnie nie dochodzi do takich sytuacji. Trzeba tu jednak podkreslic, ze 

do tak przekazywanych informacji podchodzic nalezy z pewnq dozq ostroznosci, gdyz wy-

chowankowie odbieraj^ wszelkiego rodzaju ograniczenia jako stosowanie srodka dyscypli-

narnego {np. czasowe ograniczenie przez dyr. ZP w Tarnowie poruszania siQ po terenie pla-

cowki jednej z grup na podstawie § 25 ust. 1 pkt. I rozporzgdzenia). 

8) Kontakt ze swiatem zewnQtrznym 
Kontrola korespondencji uregulowana jest szczegotowo w art. 66 § 3 u.p.n., ktory 

stanowi, ze korespondencja podlega kontroti tyiko w przypadku powzi^cia „uzasadnionego 

podejrzenia" wyst^pienia okolicznosci wymienionych szczegotowo w powotanym przepisie. 

Kontrola nie moze bye w i Q C regut^, czy stosowana wyrywkowo lub prewencyjnie. Nalezy tez 

zauwazyc, iz § 57 ust. I pkt 9) rozporzqdzenia stanowi o zapewnieniu nieletniemu wycho-

wankowi uprawienia do wysytania dor^czania korespondencji, z ograniczeniami wynikajqcy-

mi jedynie z przepisow prawa. O znaczeniu prawa do korespondencji nieletniego umieszczo-

nego w zaktadzie swiadczy obowi^zek poinformowania sqdu rodzinnego o zatrzymaniu kore

spondencji, jak 1 przyznane nieletniemu uprawnienia do ztozenia zazalenia na takq decyzj^ 

dyrektora, o czym wychowankowie winni bye bezwzgl^dnie informowani. 

Na mocy art. 66 § 4 u.p.n. dyrektor placowki moze ograniczyc lub zakazac kontaktow 

nieletniego z osobami spoza zaktadu wyt^cznie w wypadkach wskazanych w tym przepisie. 

Ustawa nie roznicuje przy tym sytuacji osob spokrewnionych (np. najblizszej rodziny) i ob-

cych. Przepisy nie wskazujq rowniez podstaw do innego traktowania nieletnich przebywajq-

cych w grupie, czy izbie przejsciowej lub izbie chorych - w tym ostatnim przypadku (choc 

wzgl^dy medyczne mogq uzasadniac pewne ograniczenia). 

Z kolei obecnosc pracownika podczas rozmowy telefonicznej prowadzonej przez wy-

chowanka, czy tez stafa obecnosc straznika podczas odwiedzin s^ dopuszczainq form^ ogra

niczenia kontaktow, konieczne jest jednak spetnienie warunkow okreslonych w art. 66 § 4 

u.p.n. Niezb^dnym jest wowczas przeprowadzenie procedury wskazanej w § 5 powotanego 

przepisu, tj. niezwtoczne zawiadomienie nieletniego i sqdu rodzinnego wykonujqcego orze-

czenie o powodach decyzji dyrektora. 

Odnosnie do zagadnienia dostQpu do codziennych zajQC na swiezym powietrzu i 

stwierdzenia jego ograniczenia w trzech placowkach (Grodzisk Wlkp., Szczecin i Gacki) nalezy 

wskazac, ze w obecnym stanie prawnym przepisy nie wskazujq wprost na uprawnlenie wy-

chowankow zakladow i schronisk do codziennych zaj^c na swiezym powietrzu, jednakze w 

wi^kszosci placowek one realizowane w roznym wymiarze. Problematyka ta zostanie ure

gulowana w planowanej nowelizacji u.p.n. 
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9) Opieka medyczna 
W wi^kszosci zaktadow i schronisk przedstawiciele KMP pozytywnie oceniali realiza-

cjQ prawa nieletnich do ochrony zdrowia. Majq oni zapewnionq podstawowq i speejalistycznq 

opiekQ zdrowotnq. Zastrzezenia dotyezyty tyIko pracy personelu medycznego w ZP w Sado

wicach, gdzie piel^gniarka podata wychowankom lek bez zlecenia lekarskiego oraz izolowa-

nia wychowankow w izbach chorych z podejrzeniem choroby zakaznej bez poddawania ich 

badaniom diagnostycznym i leczeniu. Bezsporne jest, ze ordynowanie lekow wydawanyeh na 

receptQ musi bye poprzedzone zaieceniem lekarskim. Podobnie, kazde podejrzenie choroby 

zakaznej prowadzic musi do natychmiastowej izolacji wyehowanka, a nast^pnie poddania go 

odpowiedniej diagnostyce 1 ewentualnemu leczeniu. 

Ponadto, w jednej placowee (Gorzow Wlkp.) badanie lekarskie poza zaktadem odby-

wato s i^ w obeenosei straznikow, czyli z naruszeniem prawa do prywatnosci i tajemnicy |e-

karskiej. W innej (Gorzow Wlkp., Szczecin) nietetni doprowadzani byli do placowek publicznej 

stuzby zdrowia w dresach posiadajgcych oznaczenia sehroniska, eo zdaniem wizytujqeych jest 

praktykq stygmatyzujqeq. 

W powyzszych przypadkach MS w petni podzielit zastrzezenia podniesione w raporcie 

KMP i zaieeit niezwtoczne Ich wyeliminowane, a dyrektorzy placowek przyj^li wskazania do 

realizaeji. 

10) Prawo do praktyk religijnych 
W tym aspekcie wizytujqcy wskazali na nieprawidtowq praktyk^ zauwazonq w jednym 

z zaktadow (ZP w Sadowicach) dotyezqeq obowlqzkowego udziatu wychowankow w nabozeri-

stwach. MS zgodzito s i^ ze stanowiskiem wizytatorow, majqc na uwadze obowiqzujqce w tym 

zakresie przepisy prawa krajowego - art. 53 Konstytucji RP i art. 66a u.p.n. oraz rozporzqdze-

nie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 14 wrzesnia 2001 r. w sprawie szczegofowych zasad 

uczestniczenia w lekcjach religii i praktykach religijnych, korzystar)ia z postug religijnych i or-

ganizacji pracy duszpasterskiej w zaktadach poprawczych i schroniskach dIa nieletnich (Dz. U. 

z 200lr., Nr 106, poz. 1157), jak i Reguty Narodow Zjednoczonych Dotyczqeyeh Ochrony Nie

letnich Pozbawionyeh Wolnosci. Dyrektorowi ZP zaiecono skorygowanie kwestionowanych 

przez KMP praktyk. 

11) Prawo do informacji 
W ocenie MS z raportu KMP wynika, iz prawo do informacji w wizytowanych zakta

dach i schroniskach byto przestrzegane, a stwierdzone uchybienia miatyjedynie incydentalny 

charakter. W jednym przypadku podpisu wyehowanka zabrakto pod oiwiadczeniem o zapo-

znaniu s i^ z regulaminem placowki, w innym zas wizytatorzy zaieeili uzupetnienie listy adre-

sow instytucji stojqeych na strazy praw cztowieka o dane Helsiriskiej Fundacji Praw Cztowieka 

i numer infolinii RPO. 

W dwoch placowkach wskazano takze na wywieszenie na tablieach ogtoszeri danych 

wrazliwyeh wychowankow, tj. ich wagi i wzrostu oraz zyciorysu nieletnich. Ten ostatni przy-
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padek dotyezyt, jak wynika z wyjasnien dyrektora, danych podawanych przez nieletnich do 

nauki poprawnego pisania dokumentow potrzebnych przy ubieganiu s\q o prac^. Nie musiaty 

one pokrywac s i^ z prawdziwymi danymi poszczegolnyeh wychowank6w, a wywieszone byty 

na tabliey ogtoszeh tej grupy, ktora uczestniczyta w cwiczeniach. W jednym schronisku 

(Szczecin) wprowadzono takze nakaz wysyiania skarg do instytucji zewn^trznych za posred-

nictwem personelu placowki. We wszystkich powyzszych przypadkach uchybienia nakazano 

usun^c. 

12) Warunki bytowe 
W wi^kszosci wizytowanych placowek warunki bytowe zapewnione wychowankom 

byty dobre. Ponadto przyjQto do wykonania zaiecenia wykonania prac remontowych w poko-

jach nieletnich w dwoeh placowkach (ZP w Grodzisku Wielkopolskim - zostaty juz zakoriczo-

ne; SdN w Szczecinie- sq wykonywane na biezqeo). Ponadto wykonano zaiecenia dotyczqce 

doposazenia niektorych sypiaini wychowankow, izb przejsciowych/OPM lub pokoi grupy wa-

runkowego pobytu (w ktorych byty tyiko np. materac lub tozko, bez stolika i krzesta oraz me-

bli na rzeczy osobiste). W Poznaniu, gdzie stwierdzono brak wyodr^bnionych stanowisk 

prysznicowych, taznia zostata wytqczona z uzytkowania oraz toczq siQ prace remontowe. Na-

tomiast w Sadowieaeh, gdzie stwierdzono brak drzwi do kabin WC, zostaty one zamontowa-

ne. 

Powtarzajqcym s i^ zaieceniem jest przechowywanie monitoringu zgodnie z § 105 

rozporzqdzeniu - problem ten b^dzie na nowo uregulowany w zmienianych przepisach zwi^-

zanych z prowadzonymi pracami legislacyjnymi dotyez^cymi u.p.n., a nastQpnie aktow wyko-

nawczych do niego. 

W raporcie KMP zwrocono uwagQ na zamontowanie kamer (w jednej z placowek — 

Szczecin) w sanitariataeh. W odpowiedzi na powyzsze zastrzezenie stwierdzono, ze umiej-

scowienie kamery nie pozwala na monitorowanie wychowankow podczas czynnosci intym-

nyeh przez co zapewnia poszanowanie ich prawa do prywatnosci. 

13) Personel 
Zgodnie z zaieeeniami mi^dzynarodowymi i stanowiskiem Europejskigo Komitetu do 

spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Ponizajqeemu Traktowaniu albo Kara-

niu (CPT), wskazywano na koniecznosc zapewnienia systematycznych szkoleri pracownikom 

pracujqcym z osobami pozbawionymi wolnosci. Dyrektorzy zaktadow poprawczych i schro

nisk dIa nieletnich oferujg pracownikom szeroki wachlarz szkoleh i kursow, rozszerzajq je 

rowniez o te wskazywane w raportach. 

MS dokonato analizy wszystkich informacji przekazanych przez dyrektorow placowek 

w kontekscie szczegotowych zaieceh dotyczqcych wizytowanych placowek, z ktorych znaczna 

czQSc zostata juz uwzgl^dniona. 

Z kolei podczas narady, ktora odbyta s'lq w Krakowie w dniach 3-5 wrzesnia 2014 r. 

przedstawiono m.in. informacje dotycz^ce zakresu badania praw nieletnich i stwierdzonyeh 

nieprawidtowosci na podstawie raportow z wizytacji przeprowadzonych przez KMP. W spo-
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tkaniu uczestniczyti przedstawiciele resortu i dyrektorzy placowek. MS zaiecito dalsze wdra-

zanie zmian wszystkim placowkom w zakresie wskazanym w raportach KMP oraz wynikajq-

cych ze zmienionych przepisow regulujqcych sytuacj i nieletnich przebywajqcych w zaktadach 

poprawczych i schroniskach dia nieletnich. 

Ponadto, w ramach czynnosci nadzorczych nad zaktadami i schroniskami dIa nielet

nich zlecane s^ i systematycznie przeprowadzane wizytacje bqdz lustracje, ktore majg na cetu 

dalsze eliminowanie ewentualnych nieprawidtowosci. Dziatania prowadzone przez KMP oraz 

MS przynoszq efekty, o czym moze swiadczyc system atycznie zmniejszajqca s i^ ilosc formu-

towanych zaieceh. 

Powtarzajqcym s i^ zaieceniem formutowanym przez KMP jest kwestia archiwizowa-

nia zapisow cyfrowych z monitoringu zgodnie z § 105 rozporzqdzenia oraz zapewnienia psy-

chologom superwizji. Realizacja tych postulatow napotyka na trudnosci zwiqzane z brakiem 

odpowiednich srodkow finansowych. 

W kontekscie problemu poddawania nieletnich kontroli osobistej bez ustawowej 

podstawy prawnej oraz zdarzaj^cych s i^ przypadkow wykonywania tego w pomieszczeniach 

obj^tych monitorlngiem wskazac trzeba, iz nieprawidtowosciom tym zaradzic majq trwajqce 

prace legislacyjne. 

Z kolei w odniesieniu do zaieceh mowi^cych o koniecznosci prowadzenia szkoleh 

z zakresu ochrony praw dziecka w prawie mi^dzynarodowym I krajowym to nadmienic trze

ba, iz takie formy ksztatcenia sq juz pracownikom placowek oferowane. 

o 

grzyn 
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