I N S T R U K C J A Ni"//2012
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

z dniał'stycznia 2012 r.
w sprawie sposobu postępowania z korespondencją kierowaną przez
osadzonych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
i innych organów międzynarodowej ochrony praw człowieka
Na podstawie art.11 ust. 1 pkt 2 i 11 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. Służbie
Więziennej (Dz. U. Nr 79, póz. 523, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje;

§11. Instrukcja ma zapobiec występowaniu nieprawidłowości w postępowaniu
z korespondencją osadzonych kierowaną do Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w Strasburgu i innych organów międzynarodowej ochrony praw
człowieka, powołanych na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą
Polską umów międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka,
zwanych dalej „międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka".
2. Dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych umożliwiają osadzonym
przekazywanie korespondencji kierowanej do międzynarodowych organów
ochrony praw człowieka w sposób określony w instrukcji.
3. Osadzeni przekazują korespondencję, o której mowa w ust. 1, bezpośrednio
funkcjonariuszom lub pracownikom Służby Więziennej upoważnionym przez
dyrektora zakładu karnego lub aresztu śledczego do jej odbioru, albo wrzucają
ją do odrębnych skrzynek przeznaczonych na taką korespondencję, zwanych
dalej „skrzynkami".
4. Wykaz międzynarodowych
załącznik do instrukcji.
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§2.
1. Skrzynki winny być jednolicie oznakowane i umieszczone w miejscu
dostępnym dla osadzonych, a w areszcie śledczym i zakładzie karnym typu
zamkniętego powinny znajdować się w każdym oddziale mieszkalnym.
2. Osadzeni powinni mieć zagwarantowaną możliwość wrzucania korespondencji
do skrzynek każdego dnia, w porze pomiędzy zakończeniem apelu
porannego, a rozpoczęciem apelu wieczornego.

§3.
1. Korespondencja ze skrzynek wyjmowana jest przez upoważnionych
funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, o których mowa w § 1
ust. 3, codziennie.

/miany wymienionej ustawy /ostały oglos/one \v Dz. U. / 2010 r. Nr 182. póz. 1228 i Nr 238. póz. 1578 oraz z 2011 r.
Nr 1 1 2 . póz. 654 i Nr 291. póz. 1707.

2. Na kopercie jako datę odbioru korespondencji, o której mowa w art. 105 § 7
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90,
póz. 557, z późn.zm.21), odnotowuje się datę wyjęcia jej ze skrzynki.
3. Pisemne potwierdzenie odbioru tej korespondencji wydaje się na zasadach
określonych
w
przepisach
regulaminu
organizacyjno-porządkowego
wykonywania tymczasowego aresztowania oraz regulaminu organizacyjnoporządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności.

§4.
1. Korespondencja tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych
adresowana do międzynarodowych organów ochrony praw człowieka
nie podlega cenzurze, nadzorowi oraz zatrzymaniu. Korespondencję tę
po zaewidencjonowaniu w dzienniku korespondencyjnym bezzwłocznie
przesyła się bezpośrednio do adresata.
2. W przypadku stwierdzenia, że w skrzynkach znajduje się korespondencja
adresowana do innych podmiotów, niż międzynarodowe organy ochrony praw
człowieka, stosuje się odpowiednio tryb postępowania określony w § 3 ust. 2

i 3.
§5.

Traci moc instrukcja Nr 5/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia
13 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu postępowania z korespondencją kierowaną
przez osadzonych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
i innych międzynarodowych organów ochrony praw człowieka.

§6.
Instrukcja wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2012 r.
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2)

/midin u \ micnioncj ustaw \ zostaK oglos/one \\ D/. U. Ł 1997 r. Nr 160. po/. 1083, / 1999 r. Nr 83. póz. 93 1. / 2000 r. Nr
60. po? 701 i Nr 120. po/. 1268. z 2001 r. Nr 98. po?.. 1071 i Nr 1 1 1 . póz. 1194, / 2002 r. Nr 74, póz. 676 i Nr 200.
póz. 1679. / 2003 r. Nr 1 1 1 . póz. 1061. Nr 142. póz. 1380 i Nr 179. póz. 1750. / 2004 r. Nr 93, póz. 889. Nr 210.
po/.. 2135. Nr 240. póz. 2405. Nr 243. po/. 2426 i Nr 273, póz. 2703. z 2005 r. Nr 163. póz. 1363 i Nr 178. póz. 1479.
/ 2006 r Nr 104. po/. 708 i Nr 226. póz. 1648. z 2007 r. Nr 123. póz. 849, z 2008 r Nr 96. póz. 620 i Nr 214. po/. 1344,
/ 2009 r. Nr 8. póz. 39, Nr 22. po/ 1 1 9 . Nr 62. po/. 504. Nr 98. póz. 817. Nr 108. póz. 911. Nr 115. po/. 963. Nr 190.
póz. 1475. Nr 201. po/. 1540 i Nr 206. póz. 1589. z 2010 r. Nr 34, póz. 191. Nr 40, po/. 227. Nr 125. póz. 842 i Nr 182.
póz. 1228 ora/ / 2011 r. Nr 39. póz. 201 i 202, Nr 1 1 2 . po/. 654, Nr 129. póz. 734, Nr 185. póz. 1092. Nr 217. po/. 1280
i Nr 240. póz. 1431.

Załącznik do instrukcji Dyrektora Generalnego Służby
Więziennej Nr^/2012 z dnia-/^stycznia 2012 r.

Wykaz międzynarodowych organów ochrony praw człowieka

1. Europejski Trybunał Praw Człowieka.
2. Organy działające w ramach systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych:
1) Komitet Praw Człowieka;
2) Komitet przeciwko Torturom;
3) Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej;
4) Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet.

