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W swoich wystąpieniach Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie podejmowała 

problem zapewnienia osobom przebywającym w zakładach karnych i aresztach śledczych 

dostępu do informacji publicznej, dlatego też z dużym zadowoleniem przyjęła informację 

o stworzeniu skazanym możliwości dostępu do stron internetowych Rządowego Centrum 

Legislacji oraz Biuletynu Informacji Publicznej RPO.

Jak wynikało z informacji udzielonych przez Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego 

Służby Więziennej, w lipcu br. do wszystkich jednostek penitencjarnych skierowane zostało 

polecenie odpowiedniego zorganizowania stanowisk komputerowych w taki sposób, aby 

umożliwić osadzonym dostęp do wskazanych stron.

W związku z powyższym od tego czasu, w przypadku złożenia przez osobę pozbawioną 

wolności wniosku o udostępnienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich informacji publicznej, 

która zamieszczona została na stronach Biuletynu Informacji Publicznej RPO (np. raportów 

Krajowego Mechanizmu Prewencji), Rzecznik informowała zainteresowanych, iż mogą 

zapoznać się z żądanymi dokumentami na miejscu w jednostce penitencjarnej, korzystając ze 

stanowiska komputerowego posiadającego dostęp do strony internetowej BIP RPO.

Niestety, treść licznych wniosków wpływających od osób skazanych wskazuje, że w 

dalszym ciągu wielu z nich jest pozbawionych dostępu do informacji publicznej zamieszczonej 

na wskazanej stronie internetowej. Skazani podnoszą, iż administracja jednostki penitencjarnej 

odmówiła im dostępu do wskazanej strony internetowej z uwagi na brak stanowiska
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komputerowego lub brak uprawnień do korzystania z takiej możliwości. W jednym z 

przypadków skazany został powiadomiony, że z dostępu do informacji publicznej w tym trybie 

korzystać mogą tylko osoby, które prowadzą swoje sprawy przed sądem korzystając z systemu 

teleinformatycznego, tzw. e-sądu.

Można na tej podstawie przyjąć założenie, że nie we wszystkich zakładach karnych i 

aresztach śledczych skazani zostali odpowiednio powiadomieni o wprowadzeniu możliwości 

korzystania na miejscu z dostępu do informacji publicznej oraz obowiązujących w tym 

zakresie zasadach. Nadal bowiem wpływają do Rzecznika wnioski w tych sprawach 

z jednostek, w których - jak wynika z oświadczeń ich kierownictwa - takie stanowiska 

komputerowe zostały już utworzone.

Zważywszy na przedstawione wyżej okoliczności wydaje się, iż założony cel 

zapewnienia osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych dostępu do informacji 

publicznej za pośrednictwem BIP nie został jeszcze osiągnięty.

Zwracam się zatem z uprzejmą prośbą o rozważenie potrzeby zintensyfikowania działań 

zmierzających do zorganizowania we wszystkich jednostkach penitencjarnych stanowisk 

komputerowych z dostępem do wybranych stron internetowych i umożliwienie wszystkim 

skazanym korzystania z nich. Rzecznik dostrzega także potrzebę szerszego informowania 

osadzonych o wprowadzeniu nowych rozwiązań w tym zakresie. W ocenie Rzecznika oprócz 

umieszczenia komunikatów na tablicach ogłoszeń, czy wyemitowania ich za pośrednictwem 

radiowęzła, właściwym i skutecznym byłoby zamieszczenie stosownej informacji w 

porządkach wewnętrznych jednostek penitencjarnych. Dokument ten znajduje się w każdej celi 

mieszkalnej, osadzeni mają zatem nieskrępowaną możliwość zapoznania się w dowolnym 

czasie z zawartymi w nim uregulowaniami. Określenie w przepisach wewnętrznych zasad 

dostępu do stron BIP (m. in. sposobu zgłaszania się, zasad korzystania) miałoby ponadto dla 

skazanych istotne funkcje gwarancyjne.

Mając na względzie przedstawione wyżej okoliczności zwracam się do Pana Dyrektora 

z uprzejmą prośbą o poinformowanie Rzecznika o zajętym w tej sprawie stanowisku.
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