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KOMUNIKAT PRASOWY 

dotyczący nieprawdziwych doniesień prasowych odnoszących się do rzekomych 

nieprawidłowości w zbieraniu danych statystycznych dotyczących zaludnienia jednostek 

penitencjarnych 

 
 
 

W związku z nieprawdziwymi, wprowadzającymi w błąd opinię publiczną doniesieniami 

medialnymi (artykuł pt. „Fałszowano statystyki na temat przeludnienia więzień”, autorstwa red. 

Anny Marszałek, opublikowany na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” 29 czerwca 2010 r.), 

dotyczącymi rzekomych nieprawidłowości ujawnionych w trakcie kontroli NIK, uprzejmie 

informuję: 

 

Przede wszystkim rzekome nieprawidłowości, o których pisze autorka tekstu nie stanowią – 

wbrew przedstawionym przez nią informacjom - uwag i wniosków pokontrolnych związanych z 

realizacją budżetu państwa w części 37 „Sprawiedliwość” oraz wykonania planów finansowych 

Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.  

Kontrolę tę przeprowadził Departament Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli w 

okresie od 5 stycznia do 1 kwietnia 2010 r. 

 

Nieprawdą jest także, że w trakcie jakiejkolwiek przeprowadzanej kontroli, NIK 

ujawnił jakoby „fałszowano statystyki na temat przeludnienia więzień”. Taki proceder 

nigdy nie miał miejsca.  

 

Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli w okresie wrzesień – październik 2009 r. 

przeprowadzili kontrolę „Warunki socjalno-bytowe osób osadzonych w wybranych zakładach 

karnych i aresztach śledczych oraz prawidłowość gospodarowania w tych jednostkach środkami 

Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej”. W informacji, sporządzonym po tej kontroli, piszą: 

„NIK zwróciła uwagę, że zgodnie z wytycznymi CZSW, do pojemności ewidencyjnej jednostek 

penitencjarnych wliczane były także miejsca w pomieszczeniach, które nie mogły być 
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wykorzystywane na stałe jako pomieszczenia mieszkalne dla osadzonych (np. cele izolacyjne i 

izby chorych). Powodowało to, że statystyczne dane o przeludnieniu w jednostkach 

penitencjarnych wykazywane m.in. w okresowych sprawozdaniach sporządzanych przez 

Centralny Zarząd Służby Więziennej nie odzwierciedlały faktycznego ich zagęszczenia. NIK 

wnioskowała do CZSW o zapewnienie prezentowania w dokumentach sprawozdawczych Służby 

Więziennej rzetelnych danych o zaludnieniu jednostek penitencjarnych, uwzględniających 

wyłącznie powierzchnię cel mieszkalnych przeznaczonych do stałego przebywania osadzonych”. 

 

W związku z powyższym Dyrektor Generalny Służby Więziennej poinformował NIK, iż od 

2010 r. „Informacja o wykonywaniu kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego 

aresztowania” oprócz dotychczasowych zestawień obrazujących zaludnienie, jest uzupełniana o 

zaludnienie oddziałów mieszkalnych, do których nie są zaliczane cele izolacyjne, cele i oddziały 

dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, izby chorych, 

szpitale, domy dla matki i dziecka oraz oddziały tymczasowego zakwaterowania skazanych”. 

 

Nigdzie i nigdy nie pojawił się zarzut o rzekomym fałszowaniu statystyk 

dotyczących przeludnienia więzień. 

 

Kontrolę „Warunki socjalno-bytowe osób osadzonych w wybranych zakładach karnych i 

aresztach śledczych oraz prawidłowość gospodarowania w tych jednostkach środkami Funduszu 

Pomocy Postpenitencjarnej” przeprowadzono w trzech jednostkach organizacyjnych 

więziennictwa: Areszcie Śledczym we Wrocławiu, Areszcie Śledczym w Warszawie – Grochowie i 

Zakładzie Karnym Nr 2 w Grudziądzu.  

Co najważniejsze – Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działalność Dyrektorów 

wszystkich skontrolowanych jednostek. W trakcie kontroli ustalono także m.in., że w 

kontrolowanych jednostkach osadzonych przydzielano do cel zgodnie z zasadami określonymi w 

Kodeksie karnym wykonawczym.  

W ocenie NIK w kontrolowanych jednostkach penitencjarnych zapewniono osadzonym 

odpowiednią opiekę medyczną.  

NIK pozytywnie oceniła organizację i sposób zapewnienia osadzonym warunków 

spędzania wolnego czasu.  

Kontrola NIK ponadto wykazała, że we wszystkich kontrolowanych jednostkach 

penitencjarnych ustalono zasady zatrudniania osadzonych, itp.  
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Inne raporty Najwyższej Izby Kontroli także pozytywnie oceniają działalność Ministra 

Sprawiedliwości oraz podległych mu jednostek. 

 

Wedle informacji o wynikach kontroli realizacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości i 

Centralny Zarząd Służby Więziennej programu pozyskania miejsc dla osadzonych w latach 2006-

2009 (kontrolę przeprowadzono w okresie od 25 listopada 2009 r. do 12 lutego 2010 r.) 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniała działania Ministra Sprawiedliwości w zakresie 

realizacji planu.  

Jak informują kontrolerzy NIK „Podstawę do oceny pozytywnej stanowi pełna realizacja 

zaplanowanych prac legislacyjnych związanych z opracowaniem projektów aktów prawnych 

wprowadzających inne – niż osadzenie w zakładach karnych – formy odbywania kary 

pozbawienia wolności przez skazanych oraz wdrożenie wykonywania przez skazanych kar w 

Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE).  

W ocenie NIK, w okresie objętym kontrolą, Ministerstwo Sprawiedliwości podejmowało 

prawidłowe działania w celu utworzenia i wdrożenia SDE.  

Zdaniem kontrolerów Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło działania dla optymalnego 

wykorzystania systemu. 

W wystąpieniu skierowanym do Ministra Sprawiedliwości Najwyższa Izba Kontroli 

wnioskowała o kontynuowanie – podjętych już przez resort – działań mających na celu 

wprowadzenie w życie nowych regulacji prawnych mających na celu poszerzenie katalogu 

skazanych, mogących odbywać orzeczoną karę w SDE. 

 

Pozytywnie (z zastrzeżeniami) oceniono także wykonanie budżetu państwa za 2009 r. 

przez Ministra Sprawiedliwości w części 37 „Sprawiedliwość” oraz wykonanie planu finansowego 

Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej. Tego w swej istocie dotyczyła ostatnia kontrola NIK. 

Wykonanie budżetu państwa za 2009 r. przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w 

zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem Służby Więziennej oraz wykonanie planu 

finansowego Funduszu Rozwoju przywięziennych Zakładów Pracy także zostało ocenione 

pozytywnie. 

 

RZECZNIK PRASOWY 

Ministra Sprawiedliwości 

 

Joanna Dębek 


