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Szanowny Panie Dyrektorze,

W tygodniku „Wprost" z dnia 18 marca br. ukazał się artykuł Rafała
Kasztelańskiego zatytułowany „Ścigani nieścigani", w którym autor krytycznie odnosi
się do działań właściwych organów wobec osób skazanych prawomocnymi wyrokami
nie stawiających się do odbycia kary oraz nie wracających do zakładów karnych z
udzielonych przepustek i przerw w odbywaniu kary.
Z dyspozycji Rzecznika Praw Obywatelskich na podstawie tej publikacji
prasowej

podjęto

więziennictwa

w

sprawę

w

przypadkach

części

dotyczącej

niepowrotu

sposobu

skazanego

do

postępowania
zakładu

organów

karnego

w

wyznaczonym terminie z udzielonej przepustki lub przerwy w odbywaniu kary oraz
działań podejmowanych wobec tych osób przez Policję.
Autor artykułu zarzuca, że Policja nie prowadzi skutecznych działań w celu
ujęcia takich osób. Jako przyczynę tego stanu rzeczy wskazuje m. in. brak spójnego
systemu współpracy pomiędzy Policją i organami więziennictwa. Te ostatnie - jak
twierdzi autor artykułu - nie przekazują Policji informacji o przypadkach niepowrotów
skazanych do zakładów karnych, co więcej, obowiązujące przepisy nie nakładają na nie
takiego

obowiązku.

Autor

prasowego więziennictwa.

swoje

stanowisko

opiera

na

wypowiedzi

rzecznika

Wbrew twierdzeniu autora publikacji do powiadamiania Policji o przypadkach
niepowrotu skazanych do zakładu karnego z udzielonej przepustki lub przerwy w
odbywaniu kary obligują administrację jednostek penitencjarnych przepisy rozporządzenia
Ministra

Sprawiedliwości

z

dnia

13

stycznia

2004 r.

w

sprawie

czynności

administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i
środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych
czynności (Dz. U. Nr 15, poz. 142). Należy też mieć na względzie, iż niepowrót skazanego
do zakładu karnego z przepustki lub przerwy w odbywaniu kary najpóźniej w ciągu
3 dni po upływie wyznaczonego terminu stanowi przestępstwo przeciwko wymiarowi
sprawiedliwości określone w art. 242 § 2 i 3 Kodeksu karnego.
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Dyrektora
o powiadomienie,

czy

i jak,

w

skali kraju,

realizowany jest

przez jednostki

penitencjarne obowiązek powiadamiania Policji oraz innych organów, określony w
§126 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz §127 ust. 1 wskazanego rozporządzenia.

Z poważaniem

/-/

