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Szanowny Panie Dyrektorze 

W związku z nieprawdziwymi informacjami podawanymi w mediach, których 

jak się okazuje autorką jest Pani mjr Luiza A. Sałapa, Rzecznik Prasowy Służby 

Więziennej, a dotyczącymi działań Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie 

poszanowania praw i wolności osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych (m.in. w 

TVN 24 w dniu 7 kwietnia 2008 r, stwierdzenie p. red. Moniki Olejnik, w programie 

"Kropka nad i", że „w tzw. kącikach sanitarnych cel dla więźniów niebezpiecznych 

zlikwidowano monitoring kamer na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, aby nie 

naruszało to godności więźnia", jak i podobne stwierdzenia prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, 

Ministra Sprawiedliwości w programie "Teraz my" w dniu 7 kwietnia 2008 r. oraz w 

„Wiadomościach" TVP w dniu 8 kwietnia 2008 r., że trwa spór resortu z Rzecznikiem Praw 

Obywatelskich do jakiej granicy mają sięgać kamery w celach dla niebezpiecznych i 

zatrzymano się na kącikach sanitarnych), które zostały wyrażone w związku 

samobójstwami popełnionymi w celi przez dwóch oskarżonych o uprowadzenie i 

zabójstwo Krzysztofa Olewnika, oświadczam, że nie odpowiadają one prawdzie. 

Rzecznik Praw Obywatelskich nigdy nie kwestionował potrzeby 

pełnego monitorowania cel dla więźniów niebezpiecznych i nie kwestionował przepisów w 

tym zakresie ( paragraf 81 ust.2 rozporządzenia MS z 31 października 2003 r. w sprawie 

sposobu ochrony jednostek organizacyjnych SW). 
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Z wizytacji prowadzonych przez pracowników Biura RPO wynika, że typowa cela 

jednoosobowa dla więźnia niebezpiecznego posiada najczęściej odkrytą toaletę, widoczną 

dla strażnika z wizjera umieszczonego w drzwiach celi i objętą monitoringiem kamery. 

Sytuacja w tym zakresie nie jest jednak jednolita w poszczególnych jednostkach na terenie 

kraju. Tak więc to w gestii Ministra Sprawiedliwości jest precyzyjne określenie, w 

odpowiednich przepisach, jakie ma być urządzenie takiej celi. 

Rzecznik Praw Obywatelskich, w wystąpieniu z 29 stycznia 2008 r., ldz. jak wyżej, 

zwrócił się natomiast do Pana Dyrektora z wnioskiem o zaprzestanie stosowania kamer w 

celach ogólnych, nie przeznaczonych dla niebezpiecznych więźniów, gdyż w tym zakresie 

jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami. Pan Dyrektor w odpowiedzi z 13 lutego 

2008 r. przyznał rację Rzecznikowi w tej sprawie. Takie stanowisko Rzecznik otrzymał 

również z Centralnego Zarządu SW w przedmiocie stosowania monitoringu kamer w 

łaźniach więziennych. 

Rozpowszechnianie wskazanych na wstępie pisma nieprawdziwych informacji, w 

ocenie Rzecznika, jak też wielu obywateli zwracających się do Biura RPO w sprawie 

okoliczności samobójstw popełnionych w celi przez dwóch oskarżonych o uprowadzenie i 

zabójstwo Krzysztofa Olewnika, może mieć na celu odwrócenie uwagi od błędów, jakie w 

tej sprawie popełniła administracja więzienna. Niestety, odbywa się to kosztem autorytetu 

Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Proszę Pana Generała o spowodowanie szybkiego, publicznego sprostowania tych 

nieprawdziwych informacji. 

Z poważaniem 

Z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-/ Stanisław Trociuk 


