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Odpowiadając na pismo z dnia 24 stycznia 2017 roku nr KMP.571.2.2017.MK. 

dotyczące zaktualizowania Zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej 

nr 30/15 z dnia 1 lipca 2015 r., w sprawie określenia przeznaczenia zakładów 

karnych i aresztów śledczych, tak aby wyznaczone w nim jednostki do osadzania 

osób na wózkach miały architektoniczne możliwości do pełnego ich dostosowania, 

a tym samym samodzielnego poruszania się osób z niepełnosprawnością uprzejmie 

przedstawiam stanowisko w poruszonej kwestii. 

Zgodnie z art. 72 § 4a Kodeksu karnego wykonawczego przeznaczenie 

jednostek penitencjarnych określa się uwzględniając w szczególności potrzebę 

zapewnienia oraz racjonalnego wykorzystania miejsc zakwaterowania dla wszystkich 

grup skazanych. 

Służba Więzienna od szeregu lat systematycznie realizuje zadania 

inwestycyjno-remontowe mające w szczególności na celu poprawę warunków 

bytowych osadzonych w polskich więzieniach. W miarę możliwości finansowych 

systematycznie likwiduje bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. W ramach działań zmierzających do 

poprawy warunków dla niepełnosprawnych wszystkie nowobudowane obiekty są 

realizowane zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane przy uwzględnieniu przepisów wynikających z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Podkreślić należy, że przy budowie nowych 



pawilonów mieszkalnych każdorazowo przewiduje się utworzenie miejsc 

zakwaterowania dla osób niepełnosprawnych. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, iż jednostki penitencjarne, 

a w szczególności pawilony mieszkalne, podlegają znacznym ograniczeniom 

w stosowaniu przepisów wspomnianego powyżej rozporządzenia, dotyczącym 

wymagań w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Tym niemniej Służba Więzienna kierując się zasadą humanitaryzmu czyni 

starania w celu zminimalizowania uciążliwości odbywania kary pozbawienia wolności 

przez osoby niepełnosprawne, co również znajduje potwierdzenie w obowiązującym 

Zarządzeniu nr 30/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. Dyrektora Generalnego Służby 

Więziennej w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów 

śledczych. W przedmiotowym przepisie wskazuje się jednostki, w których utworzono 

cele przystosowane do pobytu osób niepełnosprawnych, w szczególności 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
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