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Otrzymałam wniosek od skazanego, który sygnalizuje, że niektóre regulacje 

zawarte w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie 

warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 200) są dyskryminujące.

Zastrzeżenia dotyczą określonej w tabeli nr 4, zamieszczonej w załączniku Nr 1 do 

rozporządzenia, ilości mydła przysługującego osadzonym w ciągu miesiąca. Zgodnie bowiem z 

tabelą niezatrudniony mężczyzna ma prawo otrzymać w tym okresie 100 gramów mydła, natomiast 

niezatrudniona kobieta 200 gramów.

Autor wniosku uważa, że wprowadzenie tego zróżnicowania jest nieuzasadnione. Zgodnie 

bowiem z przepisami rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie 

regulaminów organizacyjno-porządkowych wykonywania tymczasowego aresztowania i kary 

pozbawienia wolności (odpowiednio § 32 ust 1 i § 30 ust. 1), zarówno osadzeni mężczyźni jak i 

kobiety mają obowiązek utrzymywać należytą czystość osobistą. Wydaje się zatem, że powinni 

otrzymywać w takiej samej ilości potrzebne do tego środki higieny.

Podzielam te zastrzeżenia zważywszy, iż wprawdzie zgodnie z przepisami wskazanych 

wyżej regulaminów organizacyjno- porządkowych osadzeni mężczyźni korzystają co najmniej 

raz w tygodniu z ciepłej kąpieli, a osadzone kobiety dwa razy w tygodniu, jednak, nie może to
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stanowić uzasadnienia dla zróżnicowania ilości wydawanego osadzonym mydła. Podkreślenia 

bowiem wymaga, iż jak wynika z informacji otrzymanych z Centralnego Zarządu Służby 

Więziennej, w zdecydowanej większości jednostek penitencjarnych wprowadzono już dla 

mężczyzn prawo do korzystania z dwóch kąpieli w tygodniu, a w pozostałych nastąpi to w 

najbliższej przyszłości.

Ponadto, w mojej ocenie, powyższe zróżnicowanie narusza konstytucyjną zasadę równości.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o rozważenie 

dokonania stosownej nowelizacji powołanego rozporządzenia.


