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W ostatnim okresie w podległym mi Biurze była prowadzona korespondencja 

z organami więziennictwa w sprawie dotyczącej przeprowadzania przez funkcjonariuszy 

Służby Więziennej badań na obecność alkoholu w organizmie osób ubiegających się 

o wejście na teren jednostki penitencjarnej w celu realizacji widzenia z osobą pozbawioną 

wolności.  

Centralny Zarząd Służby Więziennej, w piśmie z dnia 23 listopada 2016 r. (l.dz. 

BDG-070-107/16/871) wskazał, że Służbę Więzienną do przeprowadzania takich badań 

uprawnia przepis § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2010 r. w 

sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas 

wykonywania czynności służbowych - „Osobie niewyrażającej zgody na wylegitymowanie 

się lub poddanie czynnościom kontrolnym, a także osobie, wobec której zachodzi 

uzasadnione podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub 

substancji psychotropowych - nie zezwala się na wstęp do jednostki”.  

Nie podzielam tej opinii, czemu dałem wyraz w wystąpieniu skierowanym w dniu 29 

grudnia 2016 r. do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. W obecnym stanie prawnym 

brak jest moim zdaniem  podstaw do realizacji przez funkcjonariuszy Służby Więziennej 

ww. czynności kontrolnych. W udzielonej odpowiedzi, pan płk. Jerzy Kopeć, Zastępca 

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, nie podzielił tego poglądu podkreślając, iż 

omawiana materia została uregulowana w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów.  

Rozumiem stanowisko organów więziennictwa dotyczące potrzeby przeprowadzania 

przedmiotowych badań. Uważam jednak, że czynności te mogą być wykonywane jedynie 

pod warunkiem wprowadzenia odpowiednich regulacji do ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. 

           Warszawa, [13 marca 2017 r.] 

 

Pan 

Zbigniew Ziobro 

Minister Sprawiedliwości 

Prokurator Generalny 

 



 

 
- 2 - 

o Służbie Więziennej, przyznających jej uprawnienia w omawianym obszarze. Argumenty 

na rzecz tego stanowiska zostały zawarte w wystąpieniu skierowanym do Dyrektora 

Generalnego Służby Więziennej, którego kopię, wraz z kopią otrzymanej odpowiedzi, 

przesyłam w załączeniu.  

W związku z powyższym, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1648 ze 

zm.), zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o podjęcie inicjatywy legislacyjnej 

w przedstawionej kwestii.  

Bardzo proszę o powiadomienie mnie o stanowisku zajętym przez Pana Ministra w 

tej sprawie. 

Zał. 4 karty. 
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