ZASTĘPCA
DYREKTORA GENERALNEGO
SŁUŻBY W IĘZIENNEJ

Warszawa, dnia/ r stycznia 2019 r.

BP.055.1.2019

Pani
Hanna Machińska
Zastępczyni
Rzecznika Praw Obywatelskich
ul. Solidarności 77
00-090 Warszawa

{" c Ś O s Ć

■

Odpowiadając na pismo z dnia 2 stycznia 2019 roku, Nr IX.517.3114.2018.JN w sprawie
zapewnienia osobom pozbawionym wolności możliwości realizacji prawa do informacji
publicznej informuję, że zgodnie z ustaloną procedurą dołączanie nowych stron odbywa
się

na

wniosek

osadzonych.

Analizy

merytorycznej

dokonuje

Biuro

Dyrektora

Generalnego Służby Więziennej Centralnego Zarządu Służby Więziennej przy współpracy
z Biurem Informatyki i Łączności, które ustala, czy wnioskowane strony spełniają zasady
bezpieczeństwa. Strona, o której jest mowa w piśmie, została udostępniona w dniu
7 listopada 2018 roku na wniosek osoby pozbawionej wolności.
Jednocześnie

uprzejmie

informuję,

że

dołączanie

stron

internetowych

dla

osadzonych nie tylko daje im możliwość zapoznania się z informacją publiczną zawartą
w Biuletynach Informacji Publicznej, ale także skorzystanie z informacji prawnych oraz
z zakresu

ochrony

komputerowych

praw

człowieka.

Istotnym

pozostaje

fakt,

że

ze

stanowisk

mogą korzystać wszystkie osoby pozbawione wolności, w tym

tymczasowo aresztowani.
Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, że zgodnie z ustawą z dnia
9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2017 r. poz. 631 i 1321 oraz z 2018r.
poz. 138, 730, 912, 1000 i 1010) Służba Więzienna zobowiązana jest do zapewnienia
porządku i bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych oraz ochronę społeczeństwa
(art. 2 ust. 2 pkt 5 i 6), stąd udostępnianie stron dla osób pozbawionych wolności nie
może naruszać przyjętego w zakładzie karnym i areszcie śledczym porządku i zasad
bezpieczeństwa.
Należy stwierdzić, że wraz z dynamicznym rozwojem technologii na przestrzeni
lat ochrona cyberprzestrzeni stała się wyzwaniem także dla więziennictwa. Służba
Więzienna zdaje sobie sprawę, że dostęp do stron internetowycn stwarza możliwości

przekazywania

niekontrolowanych,

nieuprawnionych,

a

nawet

zagrażających

bezpieczeństwu jednostki penitencjarnej informacji, stąd nadzór nad całym systemem
pozostaje uzasadniony i nie może być kwestionowany.
Aktualnie trwają prace nad projektem zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby
Więziennej w sprawie udostępniania osobom pozbawionym wolności stron Biuletynu
Informacji Publicznej oraz innych stron internetowych, w którym zostaną uregulowane
warunki, zakres i tryb udostępniania stron osobom pozbawionym wolności. Wymieniona
regulacja spowoduje weryfikację katalogu adresów internetowych, by był zgodny
z rzeczonym przepisem prawnym.
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