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W odpowiedzi na pismo IX.517.^2.2017.MK z dnia 26 styc2nia2021 r. (data wplywu 27 

stycznia 2021 r.) dotyczqce konwojowania osob pozbawionych wolnosci przedstawiam 

stanowisko Stuzby Wi^ziennej w przedmiotowej sprawie. 

Jednym z gtownych zadan ustawowo natozonych na Sfuzb? Wi^ziennq jest ochrona 

spoteczei^stwa przed sprawcami przest^pstw tub przest^pstw skarbowych osadzonymi 

w zakfadach kamych i aresztach i ledczych. Aby osi^gnqd wskazany powyzej eel ustawowy, Stuzba 

WiQzienna prowadzi ochron? jednostek organizacyjnych. Ochron^ jednostki organizacyjnej 

wykonujq funkcjonariusze i pracownicy, realizujqc ustalony sposob ochrony, stosujqc 

przedsiQwziQcia ochronne, czynnosci profilaktyczne oraz dziatania ochronne. Zgodnie 

z zapisami § 34 rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwoici z dnia z dnia 17 pazdziernika 2016 r. 

w sprawie sposob6w ochrony jednostek organizacyjnych Stuzby Wi^ziennej, wydanego na 

podstawie delegacji art. 249 § 3 pkt 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53), dziaiania ochronne, to czynnosci zmierzaj^ce do 

zapobiegania zagrozeniom bezpieczenstwa jednostki organizacyjnej, w szczegolnoki m.in. 

poprzez uzycie lub wykorzystanie i rodk6w przynnusu bezpo^redniego. Na mocy zapisow art. 13 

ustawy o ^rodkach Przynnusu Bezpo^redniego i Broni Palnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2418), i rodkow 

przymusu bezpo^redniego, o ktorych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2-4 i 6, mozna uzyc 

takze prewencvinie w celu zapobiezenia ucieczce osoby uj^tej, doprowadzanej, zatrzymanej, 

konwoiowanei lub umieszczonej w strzezonym osrodku, areszcie w celu wydalenia lub osoby 

pozbawionej wolnosci, a takze w celu zapobiezenia objawom agresji lub autoagresji tych osob. 

Stuzba WiQzienna na nnocy wskazanego powyzej przepisu jest podmiotem uprawnionym do 

uzywania lub wykorzystywania srodkow przymusu bezposredniego i broni palnej. 
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Podkreslenia wymaga, ze o zasadnosci prewencyjnego uzycia srodkow przymusu 

bezposredniego, zgodnie z normami wskazanymi w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o Srodkach 

Przymusu Bezposredniego i Broni Palnej decyduj^ osoby uprawnione, t j . m.in. funkcjonariusze 

Stuzby WiQziennej, a nie osoby pozbawione wolnosci, ktore z roznych wzgl^dow, w tym 

bezpieczeristwa sq konwojowane. 

Pismo ZastQpcy Dyrektora Generalnego Stuzby Wi^ziennej z dnia 17 iistopada 2016 roku 

(znak pisma BO-073/92/16/2206-2) w istocie jest skompensowanym zbiorem (przypomnieniem) 

obowiqzujqcych przepisow prawa regulujqcego stuzby ochronn^ w Stuzbie Wi^ziennej, w tym 

siuzbQ konwojow^. Dokonujqc analizy zapisow ww. pisma, nie stwierdzono jego sprzecznosci lub 

niezgodnosci z przepisami wyzszej rangi. W wyst^pieniu wskazano, ze cyt. „(...) Przepisem art. 13 

ust.l tej ustawy ustawodawca dopuscit stosowanie prewencyjne srodkow przymusu 

bezposredniego, o ktorym mowa w art. 12 ust. 1 lit. A, pkt 2-4 i 6 ustawy, nie w reakcji no 

niepoiadane zdarzenie. ale w celu zapobieienia wystcipieniu takiemu zdarzeniu (...)". 

Na szczegoinq uwag? zastuguje rowniez fakt, ze Stuzba Wi^zienna w ciqgu 2020 roku 

konwojowata 74 483 osoby pozbawione wolnosci. Dodac nalezy, iz ze wzgi^du na stan 

pandemiczny byt to rok szczegolny. Wszystkie konwoje realizowane przez Stuzby Wi^ziennq 

odbywafy s i^ z zachowaniem zasad rezimu sanitarnego, co nie zmniejszyto poziomu 

bezpieczenstwa. Oznacza to, ze statystycznie kazdy osadzony w jednostkach penitencjarnych byt 

konwojowany co najmniej jeden raz. Podkreslenia wymaga, iz Stuzba Wi^zienna realizuje 

zasadniczo dwa rodzaje konwojowania, tj. konwojowanie bez procedury zgtoszenia 

(pozawi^zienne placowki stuzby zdrowia, komisje ZDS, pogrzeby, etc.) - w tycti przypadkacti 

obowiqzywata zasada indywidualizacji. Zgodnie z zasadami progresji, przed podj^ciem decyzji 

0 prewencyjnym uzyciu srodkow przymusu bezposredniego i korzystania z wtasnej odziezy, 

bielizny i obuwia przez osoby konwojowane, kazdorazowo dokonywana jest dogt^bna analiza 

czynnikow ryzyka wptywajqcycti na bezpieczeristwo konwoju. Drugim rodzajem konwojowania 

jest transportowanie osadzonych w oparciu o procedure zgtoszenia (pomi^dzy jednostkami 

organizacyjnymi SW), w tych przypadkacti, co do zasady, nie uzywano srodkow przymusu 

bezposredniego wobec osoby konwojowanej, a osadzeni konwojowani korzystaii z wtasnej 

odziezy, bielizny i obuwia. W nawiqzaniu do powyzszego, stwierdzic nalezy, iz konwojowanie 

osadzonycti stanowi zadanie o najwyzszym stopniu zagrozenia bezpieczeristwa, zarowno dia 

spoteczeristwa jak i funkcjonariuszy realizujqcych to zadanie. Stosownie do stopnia zagrozenia, 

podejmuje siQ decyzj^ o prewencyjnym uzyciu srodkow przymusu bezposredniego. W roku 2020 

odnotowano 2 przypadki ucieczki osoby pozbawionej wolnosci z konwoju organizowanego przez 

Stuzby Wi^ziennq. W analogicznym okresie wystqpit 1 przypadek przygotowari do ucieczki przez 

osob^ pozbawionq wolnosci lub usitowanie jej dokonania w trakcie konwojowania 

realizowanego przez funkcjonariuszy Stuzby Wi^ziennej. Jak wykazaty prowadzone czynnosci 
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wyjasniajqce, wszystkie wskazane przypadki spowodowane byty m.in. brakiem prewencyjnego 

uzycia irodk6w przymusu bezposredniego. W porownaniu z og6in^ liczbq 74 483 

konwojowanych osadzonych w 2020 roku, wskazane powyzej wartoici liczbowe, ukazujq wysoki 

poziom profesjonalizmu w zakresie prawidfowego wykonywania zadarS konwojowych przez 

funkcjonariuszy Stuzby Wi^ziennej. 

Stwierdzono zatem, ze prewencyjne uzycie irodkow przymusu bezposredniego 

nast^powato zgodnie i na zasadach okreSlonych w przepisach prawa, o czym przypomnial 

w przytoczonym powyzej plim'ie BO-073/92/16/2206-2 z dnia 17 listopada 2016 roku Zast^pca 

Dyrektora Generalnego Stuzby Wi^ziennej. 

JednoczeSnie pragn^ podkreslic, ze w wyst^pieniu Pana Rzecznika nie przedstawiono 

konkretnych przypadkow oraz skali zjawiska niewiaSciwego, prewencyjnego uzywania irodkdw 

przymusu bezposredniego w postaci kajdanek przez funkcjonariuszy Siuzby Wi^ziennej 

realizujqcych stuzbQ konwojowq, ani naruszeri art. I l l § 2 k.k.w oraz art. 216a 

§ 1 k.k.w. dotyczqcych korzystania przez osoby pozbawione woinoSci z wtasnej odzieiy, biellzny 

i obuwia. Do Centralnego Zarzqdu Siuzby Wi^ziennej nie wptyn^fy skargi os6b pozbawionych 

wolnoSci dotyczqce kwestii wskazanych powyzej. 

W zwi^zku z uzyciem w wyst^pieniu sformuiowah og6lnych b^dqcych brakiem 

wskazan konkretnych okolicznoSci, miejsca i czasu wystqpienia nieprawidlowoici, powstaje 

realna trudnoSd w dokonaniu oceny ewentualnych uchybieri w oparciu o analiz? poszczegdinych 

dziaiart konwojowych. 

Z up. DYRykTORVGENERALNEGC 

gjrf. AndrzejLehczuk. 
Zastfl^ca DyreWora Generalndgo 
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