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Zarówno w trakcie wizytacji zakładów karnych i aresztów śledczych, jak również 

we wnioskach składanych do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, osoby pozbawione 

wolności oraz członkowie ich rodzin podnoszą brak możliwości uzyskania informacji 

o podstawie prawnej stosowanych wobec nich procedur bądź ograniczeń ich praw 

i wolności. 

Sprawa zamieszczania aktów prawa wewnętrznego, wydawanych przez Dyrektora 

Generalnego Służby Więziennej, które mają wpływ na sytuację osób pozbawionych 

wolności oraz członków ich rodzin, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Służby Więziennej, była przedmiotem korespondencji Rzecznika Praw 

Obywatelskich z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej w roku ubiegłym. 

Zakończona ona została informacją o zamieszczeniu takich aktów w zakładce BIP „Akty 

prawne", udzieloną przez sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pana 

Stanisława Chmielewskiego w dniu 3 sierpnia 2010 r. (l.dz. BM-V-0760-5/10/6). 

Po zmianie strony internetowej Służby Więziennej wstrzymano zamieszczanie 

wskazanych powyżej regulacji, w związku z czym Rzecznik zwrócił się do Dyrektora 

Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej, o ponowne ich 

wprowadzenie na stronie BIP. 
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Z odpowiedzi udzielonej przez Dyrektora Biura Informatyki i Łączności CZSW 

(pismo BIŁ-070-18/10/2107 z dnia 3 stycznia 2011 r.) wynika, iż zamieszczono 

„podstawowe przepisy prawne dotyczące wykonywania kary pozbawienia wolności". 

Analiza zamieszczonych aktów wskazuje jednak, iż do sytuacji osób 

pozbawionych wolności oraz członków ich rodzin odnoszą się jedynie akty prawa 

powszechnego: kodeks karny wykonawczy i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

w sprawie regulaminów organizacyjno - porządkowych oraz sposobów załatwiania 

wniosków, skarg i próśb, z pominięciem aktów prawa wewnętrznego wydawanych przez 

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (które były zamieszczone w roku ubiegłym). 

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 

ze zm.), zwracam się do Pana Dyrektora o spowodowanie zamieszczania na stronie 

podmiotowej BIP zarządzeń, instrukcji lub decyzji (bądź ich wyciągów) Dyrektora 

Generalnego Służby Więziennej, które regulują sytuację osób pozbawionych wolności 

oraz członków ich rodzin. Należy również zauważyć, iż znacznym ułatwieniem dla 

adresatów tej czynności byłoby umieszczanie aktów pod linkami zawierającymi przedmiot 

regulacji, a nie jak było w wersji poprzedniej, pod numerem lub datą wydania zarządzenia 

albo instrukcji. 

Będę również zobowiązany za podtrzymanie dotychczasowej praktyki przesyłania 

do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich kopii wydawanych przepisów. 


