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W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich jest badana skarga osadzonego Ryszarda 

który skarżył się m.in. na wykonywanie wobec niego bardzo R. 

częstych kontroli osobistych. 

Należy zauważyć, iż kontrola osobista stanowi bardzo daleko idącą ingerencję w sferę 

prywatności osoby pozbawionej wolności, bowiem polega na oględzinach ciała oraz 

sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia (art. 116 § 3 k.k.w.). W praktyce Służby Więziennej 

pod pojęciem oględzin ciała rozumie się oględziny jamy ustnej, nosa, uszu. włosów 

i pozostałej części ciała, jak również pochylenie się lub przykucnięcie w celu sprawdzenia 

okolic odbytu i genitaliów. W skargach kierowanych do Rzecznika osadzeni sygnalizują, że 

w związku z częstymi kontrolami osobistymi doznają uczucia poniżenia i niejednokrotnie 

odbierają je jako szykany ze strony Służby Więziennej. Nie ulega zatem wątpliwości, iż 

tego typu kontrola musi mieć miejsce w sytuacjach uzasadnionych. 

Wskazany przez wnioskodawcę zarzut był weryfikowany przez Dyrektora 

Okręgowego Służby Więziennej w Szczecinie [Dyrektor Okręgowy] oraz Biuro Prawne 

Centralnego Zarządu Służby Więziennej [dalej CZSW]. Trzeba zauważyć, iż skarżący podał 

kilka dat, kiedy był poddany kontroli osobistej, jednak ani Dyrektor Okręgowy, ani CZSW 

nie udzielili Rzecznikowi wyjaśnień jakie sytuacje uzasadniały przeprowadzenie kontroli 

osobistej wobec ww. w odniesieniu do wskazanych w skardze przypadków. 

Dyrektor Okręgowy ograniczył się do wskazania, iż cyt. „kontrole, którym podlegał 

osadzony były uzasadnione względami porządku oraz bezpieczeństwa i odbywały się po 

opuszczeniu przez niego celi mieszkalnej. Obowiązujące przepisy nie zobowiązują 
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funkcjonariuszy do dokumentowania faktu przeprowadzania kontroli osobistej. Były one 

realizowane wyrywkowo, w nieregularnych odstępach czasu (także w dniach)". CZSW 

podał, że cyt. „kontrole osobiste osadzonego Ryszarda R uzasadnione były 

podejrzeniem oddziałowego cyt. „ obawiałem, że osadzony może wynosić z punktu 

wydawania leków przedmioty, których nie powinien mieć". Powyższe w ocenie Biura 

Ochrony i Spraw Obronnych wyczerpuje podstawy do realizacji tego rodzaju kontroli, ze 

względu m.in. na fakt opuszczenia celi mieszkalnej, potencjalnego nielegalnego kontaktu 

z innymi osadzonymi oraz środkami farmakologicznymi". 

Odnosząc się do oceny Biura Ochrony i Spraw Obronnych stwierdzić należy, iż każdy 

osadzony opuszczający celę mieszkalną ma potencjalną możliwość nielegalnego kontaktu 

z innymi osadzonymi oraz każdy udający się do ambulatorium ma potencjalną możliwość 

kontaktu ze środkami farmakologicznymi. Trzeba zauważyć dodatkowo, iż skarżący - jak 

podaje w skardze - był poddawany kontroli osobistej przed udaniem się do ambulatorium 

zatem nie miał nawet możliwości faktycznej wejścia w nielegalny kontakt ze środkami 

farmakologicznymi. 

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na stanowisku, że uzasadnienie kontroli osobistej 

jest konieczne z uwagi na treść przepisu art. 116 § 2 k.k.w.: „w wypadkach uzasadnionych 

względami porządku lub bezpieczeństwa skazany podlega kontroli osobistej". Służba 

Więzienna powinna więc umieć wskazać, dlaczego w danej sytuacji miał miejsce wypadek 

uzasadniony. 

Za nieprzekonywujący należy uznać argument CZSW, iż cyt. „w przypadku potrzeby 

potwierdzenia w jakimś konkretnym celu, podstaw podjęcia decyzji w kwestii konieczności 

przeprowadzenia takiej kontroli, zawsze można uzyskać pisemne wyjaśnienie od 

funkcjonariusza realizującego kwestionowane działania i ocenić ich zasadność". Jak 

pokazuje powyższy przykład, Służba Więzienna nie potrafi wykazać celowości i zasadności 

przeprowadzenia wobec ww. częstych kontroli osobistych. Również w innych sprawach 

gdzie osoby pozbawione wolności podnoszą tożsamy zarzut,dostrzegamy, że wyjaśnienia 

funkcjonariuszy Służby Więziennej są często ogólnikowe i niewystarczające. 

Tytułem przykładu należy wskazać sprawę osadzonego Przemysława T 

, który w swojej skardze podnosił zarzut, że wskazany w skardze funkcjonariusz 

bardzo często poddaje go kontroli osobistej w obecności wielu funkcjonariuszy, co 

odczytuje jako nękanie. Wyjaśniający ten zarzut Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej 

z Krakowa [dalej: Dyrektor Okręgowy z Krakowa] poinformował Rzecznika, że cyt. „nie 

stwierdzono jakoby w stosunku do skarżącego w kwestii poddawania go kontrolom 

dochodziło do jakichkolwiek nadużyć". Poproszony o doprecyzowanie jakie były 
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materialnoprawne przesłanki dokonywania kontroli osobistych osadzonego, Dyrektor 

Okręgowy z Krakowa podaje, że cyt. „skarżący nie wskazał konkretnego dnia kiedy doszło 

do rzekomego nadużycia w kwestii poddawania go kontrolom osobistym, co czyni 

niemożliwym bardziej szczegółowe ustosunkowanie się do zarzutu sformułowanego 

w skardze". Mając na uwadze powyższą odpowiedź, zasadnie należy postawić pytanie, do 

czego zatem odnosił się Dyrektor Okręgowy z Krakowa w swojej pierwszej odpowiedzi, 

a jednocześnie pokazuje stopień rzetelności podczas badania zarzutów osadzonego w tej 

mierze. 

Mając na uwadze liczbę osadzonych i liczbę dokonywanych kontroli osobistych, 

oczywistym wydaje się, że po pewnym czasie niemożliwym jest ustalenie przyczyn 

i uzasadnienia przeprowadzenia kontroli osobistej wobec konkretnej osoby. Argument 

podniesiony przez CZSW „ograniczenia sprawności działania i funkcjonowania jednostki 

penitencjarnej'" wydaje się argumentem na wyrost, a ponadto w zestawieniu z materią, 

której dotyczy, nie może być przeważający. 

W związku z powyższym, Rzecznik Praw Obywatelskich w pjśmi£ z .dnia 

19.01.2012 r. proponował - z uwagi na niezaprzeczalnie bardzo dużą ingerencje w sferę 

prywatności podczas kontroli osobistych - odnotowywanie faktu kontroli osobistej (dzień, 

godzina, miejsce, osoba kontrolowana, osoba kontrolująca, uzasadnienie kontroli) 

w dokumentacji Służby Więziennej. Takie stanowisko Rzecznika jest również podyktowane 

występującą często potrzebą badania zarzutów w tej bardzo delikatnej materii, tak przez 

przełożonych funkcjonariuszy, jak i przez organy zewnętrzne (sądy powszechne, Biuro 

Rzecznika Praw Obywatelskich, sędziego penitencjarnego, inne organy). CZSW podniósł, 

iż cyt. „kierownicy działu ochrony, pełniący służbę w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych, nie realizują swoich funkcji kontrolnych wyłącznie -jak może sugerować 

wskazana wątpliwość - poprzez analizę sporządzanych przez podległych funkcjonariuszy 

formalnych zapisów prowadzonej dokumentacji". Konieczność odnotowywania ww. 

informacji w dokumentacji wewnętrznej Służby Więziennej w żadnej mierze nie odbiera 

kierownikom działu ochrony możliwości korzystania z innych instrumentów mających na 

celu czuwanie nad prawidłową realizacją tej czynności przez podległych mu 

funkcjonariuszy (§ 25 ust. 3 pkt 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 

października 2003 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby 

Więziennej). 

Rzecznikowi Praw Obywatelskich pozostaje wiadome, iż w chwili obecnej jest 

opracowywany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów 

ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, jednakże nie zawiera on obowiązku 



4 

dokumentowania przez Służbę Więzienną faktu przeprowadzenia kontroli i odnotowania 

wskazanych wyżej informacji. 

Na marginesie należy dodać, iż Rzecznik Praw Obywatelskich nie widzi potrzeby 
odnotowywania w dokumentacji Służby Więziennej informacji dot. kontroli osobistej 
osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej, gdyż w ich sytuacji podstawę prawną tej kontroli 
stanowi art. 88b pkt 5 k.k.w. albo art. 212b pkt 5 k.k.w. 

Mając na uwadze powyższe i działając w oparciu o art. 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 

ze zm.) zwracam się do Pana Dyrektora o wprowadzenia obowiązku dokumentowania przez 

Służbę Więzienną faktu przeprowadzenia kontroli osobistej osadzonego. 


