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R ZE C ZN IK PRAW OB YWAT EL SKICH  

Irena Lipowicz 

II.517.1336.2015.JM 

Szanowny Panie Generale, 

W ostatnim okresie otrzymuję od osób pozbawionych wolności wnioski dotyczące 

zmiany art. 113a § 3 kodeksu karnego wykonawczego, wprowadzonej ustawą z dnia 20 

lutego 2015 r, o zmianie ustawy – Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw, które 

wejdą w życie z dniem 1 lipca 2015 r. 

Autorzy wniosków krytykują głównie wprowadzoną tym przepisem zasadę, iż 

znajdujące się w paczce artykuły żywnościowe mogą być wyłącznie kupowane za 

pośrednictwem zakładu karnego. Twierdzą, że teraz podmioty prowadzące w jednostkach 

penitencjarnych kantyny staną się monopolistami w zakresie zaopatrywania osadzonych w te 

produkty i będą mogły ustalać ich ceny wedle swego uznania. Spowoduje to wzrost cen 

artykułów sprzedawanych w kantynach, które już teraz są wyższe od cen tych samych 

produktów oferowanych przez sklepy znajdujące się poza jednostkami penitencjarnymi. 

Osadzeni obawiają się, że zarówno oni, jak i ich bliscy będą po 1 lipca 2015 r. zmuszeni do 

robienia zakupów po zawyżonych cenach i z tego powodu poniosą  straty finansowe. Wskazują, 

że ich rodziny są w większości ubogie i każda wydana złotówka ma dla duże znaczenie dla ich 

codziennej egzystencji. 

W związku z tym, że obawy osadzonych mogą być zasadne, poddaję uprzejmie 

pod rozwagę ustalenie górnego limitu marży dla podmiotów prowadzących kantyny we 

wszystkich jednostkach penitencjarnych w Kraju. 

Warszawa, 18 czerwca 2015 r. 

 

Pan 

Gen. Jacek Kitliński 

Dyrektor Generalny 

Służby Więziennej 

Warszawa 
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Drugim problemem jest praktyczna interpretacja wskazanego przepisu, z którego 

nie wynika na jakie konto mają być wpłacane środki finansowe przez osoby najbliższe 

oraz sposób weryfikacji przez Służbę Więzienną osoby dokonujące wpłaty. Nie zostało 

bowiem doprecyzowane, czy będzie to konto osadzonego, z którego będą dokonywane 

wszystkie przewidziane ustawowo potrącenia, czy też odrębne konto, wyłączone spod takich 

potrąceń. 

Proszę uprzejmie Pana Dyrektora o zajęcie stanowiska w przedstawionych kwestiach i 

rozważenie potrzeby wystosowania do wszystkich Dyrektorów Okręgowych Służby 

Więziennej okólnika, wskazującego na przyjęty sposób interpretacji wskazanego przepisu  i 

jego stosowanie po 1 lipca 2015 r., tak aby zapobiec rozbieżnej praktyce w tym przedmiocie.  

 

 Z poważaniem, 

 Podpis na oryginale 


