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Sza nowny Pa nie Przewod n iczący,

działając z upowaznienia Rzecznika Praw Obywatelskich przesyłam w załączeniu

dalszą część dokumentacji w sprawie stosowania monitoringu w zakładach karnych i

aresztach śledczych w zakresie kontrolowania pracowników i funkcjonariuszy Słuzby

Więziennej. Po uzyskaniu odpowiedzi od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Rzecznik wystosował wystąpienie równiez i do Ministra Sprawiedliwości, których kopię

wraz z odpowiedzią przekazuję do zapoznania się i ewentualnego wykorzystania.

Z udzielonej odpowiedzi od Ministra Sprawiedliwości wynika, ze nie podejmie

on działań legislacyjnych zmierzających do rozwiązania niniejszego zagadnienia, a

obowiązujące w tym zakresie przepisy ustawy o Służbie Więziennej uznale za

wystarczającą podstawę do stosowania monitoringu wizyjnego obejmującego równiez
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zachowania pracowników i funkcjonariuszy na terenie jednostek penitencjarnych.

Zmiana w tym zakresie przepisów wymagałaby odpowiedniego poparcia organów

posia daj ących i n icjatywę u stawodaw czą o raz większości pa rla m enta rn ej.

Jak już był Pan Przewodniczący informowany w piśmie z dnia 10.06.2022 r.

Rzeczn i k P raw O bywatelski ch zakończył n i n i ejszą s p rawę. Przed stawi o n e zagad n i e n ie

nie jest jednozna czne z punktu widzenia przestrzegania praw obywatelskich,

występuje tutaj duza rozbiezność przeciwstawnych wartości i norm konstytucyjnych, a

także kolizja interesów podmiotów wyrazających odmienne poglądy .Ztychteż

względów niniejszy problem będzie przedmiotem dalszej troski i zainteresowania

Rzecznika w rozpoznawaniu przyszłych tego typu spraw, jak i kontroli pracowników

Wydziału do Spraw Zołnierzy i Funkcjonariuszy BRPO stanu przestrzegania praw

obywatelskich fu n kcjona ri uszy Słuzby Więzien nej w jed nostkach orga n izacyj nych tej

formacji mundurowej.
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Z poważaniem

Tomasz Oklejak

Naczelnik Wydziału
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