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Uprzejmie unormuję Pana Dyrektora, iż w trakcie rozpoznawania wniosków osób 

pozbawionych wolności stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji uprawnienia 

skazanych do zapoznawania się ze sporządzonymi przez administrację zakładu karnego 

opiniami, stanowiącymi podstawę podejmowanych wobec nich decyzji, przewidzianego 

art. 102 pkt 9 kodeksu karnego wykonawczego (Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557 ze zm.), 

zwanego dalej „k.k.w.". 

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 1 § 2 k.k.w., w postępowaniu wykonawczym 

w kwestiach nie uregulowanych w kodeksie stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu 

postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 ze zm.), zwanego dalej „k.p.k.". 

Zagadnienie wydawania odpisów i sporządzania kopii opinii nie zostało w kodeksie 

karnym wykonawczym uregulowane, zatem znajduje tutaj zastosowanie art. 156 § 2 zd. 

1 k.p.k., zgodnie z którym, na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy wydaje się odpłatnie 

kserokopie dokumentów z akt sprawy. Jest to w istocie podstawa do wydawania 

osadzonym kserokopii tych opinii, które stanowiły podstawę podejmowanych wobec nich 

decyzji. 

Niektórzy dyrektorzy (jak np. dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu) 

-powołując się na powyższą argumentację - sporządzają zainteresowanym (na ich 

wniosek) kserokopie projektów ocen lub opinii, inni zaś (jak np. dyrektor Aresztu 
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Śledczego w Opolu) odmawiają ich wydania wskazując, iż są one sporządzane do celów 

służbowych a k.p.k. nie ma zastosowania w tej sprawie. 

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 wprowadzenie w podległych jednostkach 

penitencjarnych jednolitej praktyki w zakresie wydawania na wniosek skazanego kopii 

sporządzanych o nim opinii. 


