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Do podległego mi Biura zwracają się osoby pozbawione wolności, które 

podnoszą zarzut dotyczący obowiązku wypełniania przez nich druku potwierdzenia 

nadania korespondencji urzędowej. 

W mojej ocenie, w świetle obecnie obowiązujących przepisów dopuszczalna jest 

jedynie sytuacja, gdy osadzony dobrowolnie wypełnia druk potwierdzenia nadania 

korespondencji i zgłasza się do funkcjonariusza SW, który po sprawdzeniu danych 

wydaje potwierdzenie przyjęcia korespondencji urzędowej. Należy przyjąć jednak, iż w 

sytuacji gdy osadzony nie ma wypełnionego druku nadania korespondencji, a jednak 

chce dokonać wysyłki, przyjmujący korespondencję ma obowiązek wydać nadawcy 

potwierdzenie jej odbioru. 

Korespondencję w tej sprawie prowadziliśmy w 2012 r. z Dyrektorem 

Generalnym SW. Uzyskaliśmy wówczas informację, iż Centralny Zarząd SW opracował 

projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. 

w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia 

wolności, proponując przyjęcie trybu wypełniania potwierdzenia nadania 

korespondencji urzędowej analogicznie jak w przypadku wypełniania druku 

potwierdzenia nadania przesyłki poleconej, który został uregulowany w § 16 ust. 4 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie 

regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności. 

Jednocześnie podkreślono, iż wobec takiego stanu rzeczy brak jest uzasadnienia dla 
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uchylenia wytycznych zawartych w piśmie Dyrektora Generalnego SW DG-199/10 z 

dnia 28.04.2010 r., skoro proponowane rozwiązania w projektowanym rozporządzeniu 

są zbieżne z wytycznymi Dyrektora Generalnego. W załączeniu przedkładam kopię 

korespondencji w tej sprawie. 

Tymczasem skargi, które nadal wpływają w tym przedmiocie do podległego mi 

Biura pokazują że mimo iż z obowiązujących przepisów prawa nie wynika obowiązek 

wypełniania druków potwierdzenia nadania korespondencji urzędowej przez 

osadzonych, funkcjonariusze SW w poszczególnych jednostkach penitencjarnych 

kierują się wytycznymi Dyrektora Generalnego SW, a tym samym nakładają na 

osadzonych taki obowiązek. Stąd, w toku badania jednej ze skarg indywidualnych, 

dyrektor zakładu karnego, którego dotyczyła skarga, podkreślił, iż wobec kolizji 

stanowisk w sprawie postępowania z korespondencją urzędową osadzonych, zasadnym 

wydaje się postulat sporządzenia jednoznacznej interpretacji prawnej przepisu § 20 ust. 

2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie 

regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności. 

W związku z powyższym, 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.), bardzo proszę Pana Ministra o odniesienie się do przedstawionego problemu i 

zajęcie stanowiska, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa dopuszczalne jest 

nałożenie na osadzonych obowiązku wypełniania druków potwierdzenia nadania 

korespondencji urzędowej. Proszę również o przesłanie informacji na jakim etapie 

znajdują się prace legislacyjne w przedmiocie zmiany przepisów rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu 

organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności. 
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