INSTRUKCJA Nr 7/2010
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
z dnia 13 sierpnia 2010 r.
w sprawie transportowania skazanych

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i 11 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 ), ustala się, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1.
1. Instrukcja ustala czynności związane z transportowaniem skazanych,
a w szczególności określa przyczyny i sposoby transportowania, a także czynności
związane ze zgłaszaniem skazanych do transportu, wydawaniem dyspozycji
transportowych oraz wysyłaniem i przyjmowaniem transportów.
2. Przepisy niniejszej instrukcji stosuje się odpowiednio do transportowania
tymczasowo aresztowanych i ukaranych.
§ 2.
1. Przez użyte w instrukcji określenia lub skróty należy rozumieć:
1) areszt śledczy - również wyodrębniony oddział aresztu śledczego w zakładzie
karnym;
2) czas wykonania transportu – czas transportu z wykorzystaniem pojazdu
służbowego prowadzonego przez jednego kierowcę w ciągu doby;
3) Centralny Zarząd - Centralny Zarząd Służby Więziennej;
4) czynności transportowe – informacje oraz czynności związane z realizacją
przetransportowania, od wytypowania skazanego do przyjęcia go do jednostki
penitencjarnej docelowej lub pośredniej, bądź wycofania skazanego
z transportu;
5) dokument – także informacje przechowywane i przetwarzane w formie zapisu
elektronicznego;
6) depozyt – depozyt wartościowy lub zastrzeżony stanowiący własność
skazanego;
7) depozyt wartościowy – koperty z przedmiotami wartościowymi, książeczki
oszczędnościowe, na których gromadzi się środki pieniężne skazanego
podczas pobytu w jednostkach penitencjarnych, karty depozytowe oraz
dokumenty dotyczące zobowiązań finansowych;
8) depozyt zastrzeżony – koperty z przedmiotami niebezpiecznymi
i niedozwolonymi;
9) dowódca konwoju - wyznaczonego funkcjonariusza kierującego konwojem;
10) dozorowanie – ochranianie skazanego podczas jego przemieszczania
i pobytu na terenie jednostki penitencjarnej;
11) Dyrektor BIS – Dyrektora Biura Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu,
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a także upoważnionego przez niego funkcjonariusza lub pracownika Biura
Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu;
12) Dyrektor BO – Dyrektora Biura Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego
Zarządu, a także upoważnionego przez niego funkcjonariusza lub pracownika
Biura Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego Zarządu;
13) Dyrektor BP – Dyrektora Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu,
a także upoważnionego przez niego funkcjonariusza lub pracownika Biura
Penitencjarnego Centralnego Zarządu;
14) dyrektor okręgowy - dyrektora okręgowego Służby Więziennej, a także
upoważnionego przez niego funkcjonariusza lub pracownika okręgowego
inspektoratu Służby Więziennej;
15) Dyrektor Generalny – Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, a także
upoważnionego przez niego funkcjonariusza lub pracownika Centralnego
Zarządu;
16) dyrektor - dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego;
17) dyspozycja transportowa – decyzję, w tym także negatywną, w sprawie
przetransportowania skazanego;
18) funkcjonariusz – także pracownika Służby Więziennej;
19) funkcjonariusz odpowiedzialny za transporty - funkcjonariusza okręgowego
inspektoratu Służby Więziennej lub Centralnego Zarządu upoważnionego do
organizowania i koordynowania transportów skazanych;
20) IDO – Identyfikator Danych Osobowych; numer jednoznacznie identyfikujący
skazanego, tymczasowo aresztowanego i ukaranego w systemie Centralna
Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET;
21) jednostka penitencjarna - areszt śledczy lub zakład karny;
22) kierownik DE – kierownika działu ewidencji jednostki penitencjarnej, a także
upoważnionego przez niego funkcjonariusza;
23) kierownik DP – kierownika działu penitencjarnego jednostki penitencjarnej,
a także upoważnionego przez niego funkcjonariusza, a w przypadku gdy
przepis dotyczy skazanego przebywającego w oddziale terapeutycznym lub
ośrodku diagnostycznym - kierownika działu terapeutycznego, kierownika
ośrodka diagnostycznego lub upoważnionego przez niego funkcjonariusza;
24) kodeks – ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy
( Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. 1);
25) konwój - funkcjonariuszy Służby Więziennej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego albo
żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz ochranianych przez nich skazanych
podczas ich przetransportowania i pobytu poza terenem jednostki
penitencjarnej;
26) konwojowanie – ochranianie skazanego podczas jego przemieszczania
i pobytu poza terenem jednostki penitencjarnej;
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr
83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111,
poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz.
1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243,
poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz.
1344 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz.
911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475 i Nr 201, poz. 1540.
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27) kryteria transportowe – informacje dotyczące skazanego niezbędne przy
podejmowaniu decyzji w przedmiocie przetransportowania, pobytu bądź
pozostawienia skazanego w jednostce penitencjarnej;
28) niebezpieczny- skazanego, o którym mowa w art. 88a § 1 kodeksu oraz
tymczasowo aresztowanego, o którym mowa w art. 212a § 2 kodeksu;
29) okręg – areszty śledcze i zakłady karne podległe właściwemu dyrektorowi
okręgowemu;
30) okręgowy inspektorat - okręgowy inspektorat Służby Więziennej;
31) organ doprowadzający – funkcjonariusza jednostki organizacyjnej Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego albo żołnierza Żandarmerii Wojskowej, a ponadto
komornika przy wykonywaniu orzeczenia sądu o zastosowaniu środka
przymusu wydanego w postępowaniu cywilnym oraz funkcjonariusza Służby
Więziennej w wypadkach, o których mowa w art. 201 § 3 k.k.w. oraz art. 18
ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr
79, poz. 523);
32) osoby, o których mowa w art. 88 § 4 kodeksu – również osoby, o których
mowa w art. 212a § 3 kodeksu;
33) pakiet – zaklejoną i opieczętowaną kopertę;
34) pojazd konwojowy – samochód do przewozów specjalnych: operacyjno –
konwojowy, więźniarka, sanitarka, autobus do przewozu skazanych;
35) przepustka – przepustkę oraz zezwolenie na czasowe opuszczenie terenu
jednostki penitencjarnej udzielone na podstawie przepisów art. 91 pkt 7, art.
92 pkt 9, art. 138 § 1 pkt 7 i 8, art. 165 § 2 oraz 234 § 2 kodeksu, a także art.
1059 Kodeksu postępowania cywilnego, a ponadto zezwolenie udzielone na
podstawie art. 91 pkt 3 i 4, art. 92 pkt 3-5, art. 131 § 2 oraz art. 141a § 1
kodeksu, jeżeli są realizowane bez konwoju funkcjonariusza;
36) przetransportowanie - przeniesienie skazanego pomiędzy dwiema
jednostkami penitencjarnymi połączone ze skreśleniem go z ewidencji jednej
i ujęciem w ewidencji drugiej jednostki;
37) skazany – osobę, względem której stosuje się przepisy o wykonywaniu kary
pozbawienia wolności, za wyjątkiem skazanego wymienionego w art. 223a
§ 1 kodeksu;
38) system Noe.NET – system Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych
Wolności Noe.NET zatwierdzony do użytkowania przez Dyrektora
Generalnego Służby Więziennej;
39) transport - konwój przewożący skazanego lub grupę skazanych pomiędzy
jednostkami penitencjarnymi z jednoczesnym skreśleniem z ewidencji jednej
i ujęciem w ewidencji drugiej jednostki;
40) tymczasowo aresztowany – osobę, względem której stosuje się przepisy
o wykonywaniu tymczasowego aresztowania oraz skazanego wymienionego
w art. 223a § 1 kodeksu;
41) więzienny zakład opieki zdrowotnej – zakład opieki zdrowotnej dla osób
pozbawionych wolności;
42) właściwy dyrektor okręgowy – dyrektora okręgowego, któremu podlega
jednostka penitencjarna;
43) zakład karny - również wyodrębniony oddział zakładu karnego w areszcie
śledczym.
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2. Czynności związane z przygotowaniem, dokumentowaniem, organizacją,
koordynacją oraz wysłaniem i przyjmowaniem transportu dokonywane są,
w szczególności, przy pomocy systemu Noe.NET, z uwzględnieniem kryteriów
transportowych.
3. Funkcjonariusze uczestniczący w procesie transportowania skazanych
zobowiązani są do bieżącego zapoznawania się ze stanem czynności
transportowych przy pomocy narzędzi zawartych w systemie Noe.NET.
4. Funkcjonariuszom zabrania się udzielania osobom nieupoważnionym informacji
dotyczących czynności transportowych oraz mających znaczenie dla
bezpieczeństwa transportu, a w szczególności dotyczących składu konwoju,
charakterystyki skazanych, terminu wyjazdu transportu, trasy przejazdu, miejsca
przeznaczenia, wyposażenia i uzbrojenia konwojentów.
§ 3.
Czynności niezbędne dla przetransportowania skazanych z aresztów śledczych do
właściwych zakładów karnych podejmuje dyrektor niezwłocznie po decyzji komisji
penitencjarnej w przedmiocie klasyfikacji, z uwzględnieniem, w szczególności,
wolnych miejsc zakwaterowania, miejsc zamieszkania skazanych oraz
przeznaczenia tych zakładów.
§ 4.
1. Przy przetransportowaniu skazanych do innych zakładów karnych uwzględnia się
zasady określone w art. 100 i art. 165 § 1 kodeksu oraz w § 58 ust. 1
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie
regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności
(Dz. U. Nr 152, poz. 1493).
2. Jeżeli przy podejmowaniu decyzji o przetransportowaniu skazanego dochodzi do
zbiegu dwóch lub większej liczby przyczyn przetransportowania należy uwzględnić
w pierwszej kolejności stan zdrowia skazanego, względy bezpieczeństwa jego lub
jednostki penitencjarnej, czynności procesowe, system terapeutyczny odbywania
kary, naukę, zatrudnienie, a w dalszej kolejności pozostałe przyczyny.
3. Nie dokonuje się zmiany grupy i podgrupy klasyfikacyjnej skazanym
przetransportowanym do aresztu śledczego i przebywającym w nim w związku
z udziałem w czynnościach procesowych, chyba, że wystąpiły inne, niezwiązane
z przyczyną przetransportowania, okoliczności to uzasadniające.
§ 5.
1. Nie mogą być przetransportowani skazani:
1)którym udzielane są świadczenia zdrowotne, jeżeli ich przerwanie, odroczenie
lub zaprzestanie może spowodować negatywne skutki zdrowotne;
2)oczekujący na świadczenia z zakresu protetyki dentystycznej, przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych;
3)oczekujący na badanie przez zespół do spraw orzekania o stopniu
niepełnosprawności, lekarza orzecznika ZUS lub lekarza rzeczoznawcy
KRUS lub zespoły powołane przez te organy;
4)wobec których zastosowano tymczasowe aresztowanie w innej sprawie;
5)wobec których organ prowadzący albo nadzorujący postępowanie karne bądź
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2.

3.

4.
5.

6.

sąd prowadzący postępowanie cywilne, wystąpił z wnioskiem o ich
pozostawienie w danej jednostce penitencjarnej, przepis stosuje się
odpowiednio do postępowania przed sądem penitencjarnym;
6) wobec których wykonywane są czynności procesowe;
7) co do których dyrektor wystąpił z wnioskiem o warunkowe przedterminowe
zwolnienie lub o udzielenie przerwy w odbywaniu kary;
8) wobec których sąd penitencjarny zwrócił się o sporządzenie opinii w sprawie
o warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę w odbywaniu kary lub
odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego;
9) przebywający w jednostce penitencjarnej, której dyrektor sporządził
zawiadomienie o popełnieniu przez nich przestępstwa;
10) uczący się albo oczekujący na włączenie do nauczania;
11) przebywający w oddziałach terapeutycznych;
12) przebywający w ośrodkach diagnostycznych;
13) odbywający karę w systemie terapeutycznym poza oddziałami
terapeutycznymi, przebywający w wyznaczonych dla nich zakładach karnych;
14) wobec których są prowadzone badania psychologiczne oraz oczekujący na
prowadzenie takich badań;
15) przetransportowani w wyniku pozytywnie załatwionej prośby;
16) których pobyt w danej jednostce penitencjarnej jest uzasadniony
koniecznością
zapewnienia
im
bezpieczeństwa
osobistego
lub
bezpieczeństwa innej jednostki penitencjarnej;
17) niebezpieczni;
18) przebywający w jednostce penitencjarnej w związku z zatrudnieniem;
19) w
okresie
bezpośrednio
poprzedzającym
zwolnienie,
jeżeli
przetransportowanie spowodowałoby oddalenie ich od przyszłego miejsca
zamieszkania lub zakłócenia w przygotowaniu do zwolnienia;
20) o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku
koronnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232).
Przepisów ust. 1 pkt 1-3 nie stosuje się, jeżeli przetransportowanie jest związane
z udzielaniem świadczenia zdrowotnego w innej jednostce penitencjarnej albo
w związku z udziałem w czynnościach procesowych, a stan zdrowia skazanego
pozwala na przetransportowanie.
Przepisów ust. 1 pkt 4-20 nie stosuje się, jeżeli zgodę na przetransportowanie
wydaje organ dysponujący albo prowadzący lub nadzorujący postępowanie karne
bądź sąd prowadzący postępowanie cywilne. Jeżeli przetransportowanie dotyczy
skazanych, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, powiadamia się o tym sędziego
penitencjarnego.
Przepisu ust. 1 pkt 8 nie stosuje się, jeżeli na przetransportowanie skazanego
uzyskano zgodę sądu penitencjarnego.
Przepisu ust. 1 pkt 9 nie stosuje się, jeżeli dalszy pobyt skazanego w zakładzie
karnym jest niemożliwy ze względu na jego przeznaczenie lub przetransportowanie
skazanego uzgodniono z organem prowadzącym postępowanie karne.
Przepisów ust. 1 nie stosuje się, jeżeli zgodę na przetransportowanie skazanego
wyraził:
1) Dyrektor BP, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 11-14;
2) Dyrektor BO, w przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 17;
3) Dyrektor BIS, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a w szczególności
wymienionych w ust. 1 pkt 15 i 19.
Stosowną informację odnotowuje się w kryteriach transportowych, wraz z datą
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wyrażenia zgody, oraz nazwą jednostki penitencjarnej, a także terminem realizacji
transportu, jeżeli został wyznaczony.
7. Uzgodnień, o których mowa w ust. 4 i 5, należy dokonać na piśmie. Dokument
zawierający uzgodnienie może być przesłany za pośrednictwem telefaksu.
8. W celu uzyskania zgody w przypadkach wymienionych w ust. 6 pkt 1, dyrektor
przesyła wniosek uzasadniający konieczność przetransportowania skazanego wraz
z jego aktami osobowymi część „B”.
9. W przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 20, zgodę na przetransportowanie
wyraża Dyrektor BO.
10. Przetransportowanie skazanych pomiędzy oddziałami terapeutycznymi
w przypadku:
1) zakwalifikowania do zakładu karnego typu zamkniętego, a przebywających
w oddziałach typu półotwartego dla skazanych uzależnionych od alkoholu lub
środków odurzających lub psychotropowych;
2) zakwalifikowania do zakładu karnego dla recydywistów penitencjarnych,
przebywających w oddziale dla skazanych młodocianych lub odbywających
karę po raz pierwszy, konieczności zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej
lub chorych na cukrzycę insulinozależną;
3) doprowadzenia do innej jednostki penitencjarnej skazanego, który
w wyznaczonym terminie nie powrócił z przepustki - wymaga przesłania
Dyrektorowi BP telefaksem lub pocztą elektroniczną wyłącznie wniosku,
wymienionego w ust. 8.
11. Dokument zawierający zgodę, o której mowa w ust. 6,wraz z aktami osobowymi
część „B”, przekazuje się dyrektorowi jednostki penitencjarnej, w której skazany
przebywa.
Rozdział 2.
Sposoby transportowania skazanych
§ 6.
Transportowanie skazanych
bezpośredni albo pośredni.

odbywa

się

pojazdami

konwojowymi,

w sposób

§ 7.
1. Transportowanie w sposób bezpośredni może trwać w szczególnie uzasadnionych
przypadkach 3 dni. W razie stwierdzenia, że czas transportowania był dłuższy,
dyrektor przyjmujący transport zawiadamia o tym właściwego dyrektora
okręgowego, a jeżeli transport przybył spoza okręgu – Dyrektora BIS, którzy
podejmują działania mające na celu zapobieganie w przyszłości podobnym
nieprawidłowościom.
2. Transportowanie w sposób bezpośredni może odbywać się etapowo, jeżeli
w trakcie transportowania bezpośredniego zachodzi potrzeba pobytu skazanych
w jednostce penitencjarnej położonej przy trasie przejazdu w związku z przerwą
w transportowaniu bądź innymi ważnymi powodami.
3. Jeżeli w jednostce penitencjarnej nie ma możliwości niezwłocznego
przemieszczenia skazanych transportowanych etapowo do innego pojazdu
konwojowego dopuszcza się możliwość ich oczekiwania na przemieszczenie. Czas
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oczekiwania nie może być dłuższy niż 48 godzin.
4. Sposób dokumentowania przerwy w transportowaniu określają przepisy w sprawie
czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego
aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności
oraz dokumentowania tych czynności.
5. W przypadkach określonych w ust. 2 jednostki penitencjarne są obowiązane do
udzielenia dowódcy konwoju wszelkiej pomocy niezbędnej do realizacji transportu.
6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się także do transportu dokonywanego przez organ
doprowadzający.
§ 8.
1. Jeśli brak jest możliwości przetransportowania skazanego w sposób bezpośredni
przeniesienie odbywa się w sposób pośredni. W takim przypadku nie stosuje się
przepisów § 14, a transport kieruje do jednostki penitencjarnej położonej przy trasie
przejazdu (jednostka pośrednia), a skazanego transportuje się do jednostki
docelowej.
2. Z uzasadnionych powodów czynności transportowe może anulować w każdym
czasie właściwa służba jednostki pośredniej. Przepis § 14 stosuje się odpowiednio.
§ 9.
1. W celu racjonalnego wykorzystania pojazdów konwojowych oraz konwojentów
funkcjonariusz okręgowego inspektoratu odpowiedzialny za transporty może:
1) zmienić trasę przejazdu;
2) zmienić pojazd konwojowy;
3) dołączyć do transportu w szczególności skazanych:
a) powracających do jednostki macierzystej, a czasowo przebywających
w innej jednostce do 7 dni,
b) konwojowanych na konsultację, o której mowa w § 15 ust. 12,
c) wymienionych w § 13 ust. 1.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1, może dokonać każdy z funkcjonariuszy
okręgowego inspektoratu odpowiedzialnych za transportowanie skazanych.
3. Jeżeli konwój jest realizowany przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, dowódca
konwoju dysponujący w pojazdach konwojowych wolnymi miejscami jest
obowiązany do przewożenia:
1) skazanych transportowanych do jednostek penitencjarnych, pomimo, iż nie
wynika to z ustaleń dokonanych wcześniej z funkcjonariuszem
odpowiedzialnym za transporty;
2) skazanych powracających do jednostki macierzystej, a czasowo
przebywających w innej jednostce do 7 dni;
3) skazanych, o których mowa w § 13 ust. 1;
4) dokumentów i przedmiotów, których prawo posiadania przez skazanego
wynika z przepisów kodeksu, a nie decyzji dyrektora.
4. Wniosek, o przewiezienie skazanych oraz dokumentów i przedmiotów,
w przypadkach wymienionych w ust. 3, wpisuje do „Książki przebiegu służby
konwojowej” kierownik DE.
5. W „Książce przebiegu służby konwojowej” dowódca konwoju zamieszcza notatkę:
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1) o przyczynie ewentualnej odmowy uwzględnienia wniosku, o którym mowa
w ust. 4;
2) o przyczynie nie pobrania przedmiotów, o których mowa w ust. 3 pkt 4.
Rozdział 3.
Ustalanie kryteriów wskazujących na konieczność przetransportowania skazanego do
innej jednostki penitencjarnej lub pozostawienia go w jednostce, w której przebywa
§ 10.
1. Zasadność pobytu skazanego w danej jednostce penitencjarnej lub konieczność
jego przetransportowania do innej jednostki penitencjarnej ustala się za pomocą
kryteriów transportowych (kryteria powodu przetransportowania, powodu pobytu
i kryteria informacyjne).
2. Kryteria transportowe odnotowuje się w systemie Noe.NET niezwłocznie po
zaistnieniu podstawy do ich wprowadzenia. Kryteria mogą być także
wygenerowane automatycznie na podstawie danych wprowadzonych do systemu
Noe.NET.
3. Zestawienie kodów kryteriów transportowych oraz sposób ich odnotowywania
określa załącznik nr 1 do instrukcji.
4. Kryteria powodu przetransportowania skazanego odnotowują:
1)sekretarz komisji penitencjarnej:
a) klasyfikację skazanego do określonego typu i rodzaju zakładu karnego
oraz tymczasowo aresztowanego, który nie wyraził zgody na stosowanie
względem niego przepisów o wykonaniu kary pobawienia wolności po
wyroku skazującym sądu pierwszej instancji, a także datę posiedzenia
komisji penitencjarnej, informację o zakończeniu przez skazanego kursu
orientacji przestrzennej oraz inne istotne informacje mające wpływ na
decyzje dotyczące przetransportowania,
b) nazwę jednostki penitencjarnej, specjalizację oddziału – w razie
skierowania skazanego do oddziałów terapeutycznych wymienionych
w § 24 ust. 1 pkt 1 i 2,
c) nazwę jednostki penitencjarnej, termin przyjęcia, specjalizację oddziału w razie skierowania skazanego do oddziałów terapeutycznych
wymienionych w § 24 ust.1 pkt 3 i 4,
d) rodzaj szkoły oraz kierunek kształcenia, dodatkowo nazwę jednostki
penitencjarnej – w razie przetransportowania skazanego kandydata do
nauczania w szkole lub na kursie bądź słuchacza; przepis stosuje się
odpowiednio do skazanych kierowanych po zakończeniu rekrutacji,
e) informację, wraz z datą posiedzenia komisji penitencjarnej, w przypadku
skierowania skazanego do systemu terapeutycznego poza oddziałem
terapeutycznym,
f) informację o zakwalifikowaniu skazanego, o którym mowa w art. 84 § 2
kodeksu, do odbywania kary w zakładzie karnym dla młodocianych,
g) informację o zakwalifikowaniu skazanego, o którym mowa w art. 96 § 3
kodeksu, do odbywania kary w oddziale terapeutycznym wspólnie ze
skazanymi skierowanymi do tego oddziału;
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2) kierownik DP:
a) nazwę jednostki penitencjarnej, datę sporządzenia wniosku przez
psychologa oraz termin wyznaczonego przyjęcia - w razie skierowania
skazanego do ośrodka diagnostycznego; w przypadku, gdy termin
przyjęcia do ośrodka jest dłuższy niż 14 dni od dnia sporządzenia wniosku
o przyjęcie, funkcjonariusz odpowiedzialny za zagadnienia penitencjarne
okręgowego inspektoratu, podejmuje stosowne działania, a w razie
potrzeby uzgadnia miejsce ze specjalistą odpowiedzialnym za zagadnienia
penitencjarne innego okręgowego inspektoratu; w przypadku braku
możliwości uzgodnienia miejsca przepis § 24 ust. 10 stosuje się
odpowiednio,
b) nazwę jednostki penitencjarnej, specjalizację oddziału a w przypadku
skazanego uzależnionego również termin przyjęcia – w razie konieczności
przetransportowania skazanego pomiędzy oddziałami terapeutycznymi, po
wyrażeniu zgody przez dyrektora BP,
c) nazwę zakładu karnego - w razie konieczności przeniesienia skazanej
matki, wraz z dzieckiem, do domu dla matki i dziecka,
d) kod województwa i powiatu, względnie miejscowość, w której skazany
zamierza
mieszkać
po
zwolnieniu,
celem
umożliwienia
przetransportowania skazanego, w trybie art. 165 § 1 kodeksu,
e) informację w jakim województwie i powiecie przebywa dziecko skazanego,
wymienionego w art. 87a § 2 kodeksu,
f) nazwę zakładu karnego, datę podjęcia decyzji przez dyrektora, termin
transportu oraz inne niezbędne informacje – w przypadku transportu
w wyniku pozytywnie rozpatrzonej prośby o przetransportowanie,
g) informację, ewentualnie wraz z nazwą zakładu karnego - o konieczności
skierowania skazanego do zakładu położonego bliżej miejsca
zamieszkania,
h) kod województwa i powiatu, w którym skazany powinien odbywać karę ze
względu na kontakt z rodziną lub innymi osobami wymienionymi w art. 115
§ 11 Kodeksu karnego; dodatkowo odnotowuje się stopień pokrewieństwa
rodziny, a w przypadku cudzoziemca również jego obywatelstwo,
i) informację – o konieczności skierowania skazanego na badania
psychologiczne w innej jednostce penitencjarnej, wraz z datą podjętej
decyzji;
3) kierownik działu ochrony lub upoważniony przez niego funkcjonariusz:
a) nazwę zakładu karnego, wraz z datą posiedzenia komisji penitencjarnej,
kwalifikującej skazanego jako niebezpiecznego – w przypadku
transportowania skazanego z jednostki penitencjarnej nie przeznaczonej
dla tej kategorii osób,
b) nazwę zakładu karnego, wraz z datą posiedzenia komisji penitencjarnej,
kwalifikującej skazanego do osób wymagających osadzenia w areszcie
śledczym lub zakładzie karnym typu zamkniętego w warunkach
zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo
aresztu lub zakładu – w przypadku konieczności transportowania
skazanego z jednostki penitencjarnej nie przeznaczonej dla tej kategorii
osób,
c) nazwę zakładu karnego, datę decyzji dyrektora - w razie wykonania
w innej jednostce penitencjarnej kary dyscyplinarnej umieszczenia
skazanego w celi izolacyjnej,
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d) informację o konieczności zapewnienia skazanemu bezpieczeństwa
osobistego lub bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej;
4) kierownik więziennego zakładu opieki zdrowotnej lub upoważniony przez
niego funkcjonariusz lub pracownik:
a) nazwę jednostki penitencjarnej - w przypadku zakwalifikowania skazanego
jako wymagającego całodobowej opieki lekarskiej lub pobytu w jednostce,
przy której funkcjonuje szpital,
b) nazwę jednostki penitencjarnej, termin przyjęcia do szpitala - w razie
konieczności skierowania na leczenie lub rehabilitację w więziennym
zakładzie opieki zdrowotnej,
c) nazwę jednostki penitencjarnej, datę decyzji dyrektora oraz termin
przyjęcia - w przypadku konieczności skierowania skazanego na leczenie
do pozawięziennego zakładu opieki zdrowotnej położonego w pobliżu
innej jednostki penitencjarnej,
d) nazwę zakładu karnego oraz specjalizację oddziału – w razie skierowania
skazanego niepełnosprawnego fizycznie do systemu terapeutycznego
poza oddziałem terapeutycznym,
e) nazwę zakładu karnego oraz termin przyjęcia – w razie konieczności
zapewnienia specjalistycznej opieki zdrowotnej osobie z zaburzeniami
psychicznymi,
f) nazwę zakładu karnego oraz termin przyjęcia – w przypadku konieczności
zapewnienia specjalistycznej opieki zdrowotnej kobiecie w ciąży,
g) informację o konieczności udzielenia skazanemu natychmiastowej pomocy
lekarskiej,
h) nazwę zakładu karnego - w przypadku skazanego chorego na cukrzycę
insulinozależną,
i) informację o niezdolności skazanego do samodzielnej podróży do miejsca
zamieszkania;
5) funkcjonariusz odpowiedzialny za zatrudnienie - nazwę jednostki
penitencjarnej wraz z datą oferty - w razie skierowania skazanego do
zatrudnienia, w związku ze złożoną ofertą pracy przez tę jednostkę;
6) kierownik DE:
a) nazwę aresztu śledczego, datę wpływu nakazu oraz ewentualnie terminu
czynności – w przypadku otrzymania nakazu przetransportowania
w związku z udziałem skazanego w czynnościach procesowych, a także
nazwę organu wzywającego i sygnaturę akt sprawy oraz termin końca
kary,
b) nazwę jednostki penitencjarnej - w przypadku przetransportowania
w związku z orzeczeniem sądu w przedmiocie środka zabezpieczającego
polegającego na umieszczeniu jej w zakładzie psychiatrycznym lub
zakładzie leczenia odwykowego, do jednostki penitencjarnej położonej
najbliżej tego zakładu, w którym ma być wykonywany środek
zabezpieczający, a także ewentualny termin przyjęcia,
c) informację o konieczności przetransportowania skazanego w związku
z potrzebą zwolnienia miejsca dla innej osoby, wraz z datą podjętej decyzji
oraz nazwą jednostki penitencjarnej, jeżeli została ona wyznaczona,
d) informację o konieczności przetransportowania w związku z mającą
nastąpić klęską żywiołową, wraz z datą podjętej decyzji oraz ewentualnie
nazwą jednostki penitencjarnej,
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e) nazwę
aresztu
śledczego
–
w
przypadku
konieczności
przetransportowania w związku z rejonizacją osadzania,
f) informację o:
- nieprawidłowym przetransportowaniu skazanego,
- zdarzeniu losowym w trakcie realizacji czynności transportowych,
- realizacji transportu na polecenie Dyrektora Generalnego,
g) nazwę aresztu śledczego – w przypadku uchylenia wyroku skazującego
sądu pierwszej instancji lub zastosowania tymczasowego aresztowania
w innej sprawie wobec skazanego odbywającego karę w zakładzie karnym
typu zamkniętego bez oddziału aresztu śledczego.
5. Niezbędne informacje o skazanych odnotowują w formie kryteriów informacyjnych:
1) kierownik DP:
a) nazwę zakładu karnego, specjalizację oddziału - w razie skierowania
skazanego do oddziałów terapeutycznych wymienionych w § 24 ust.1 pkt
1 i 2,
b) nazwę zakładu karnego, termin przyjęcia, specjalizację oddziału - w razie
skierowania skazanego do oddziałów terapeutycznych wymienionych
w § 24 ust.1 pkt 3 i 4,
c) informację, wraz z datą posiedzenia komisji penitencjarnej, w przypadku
skierowania skazanego do systemu terapeutycznego poza oddziałem
terapeutycznym,
d) informację o rodzaju szkoły, kierunku nauczania, dacie posiedzenia
komisji penitencjarnej oraz ewentualnie nazwę jednostki penitencjarnej,
jeżeli przesłano imienny wykaz kandydatów - w przypadku
zakwalifikowania skazanego jako kandydata do nauczania,
e) informację, wraz z datą decyzji, o nie kierowaniu skazanego do
określonych jednostek penitencjarnych lub regionów kraju,
f) kod województwa oraz powiatu, w których skazany powinien odbywać
karę ze względu na utrzymywanie kontaktów z rodziną lub innymi osobami
bliskimi, o których mowa w art. 115 § 11 Kodeksu karnego; dodatkowo
podaje się stopień pokrewieństwa rodziny, a w przypadku cudzoziemca
również jego obywatelstwo,
g) informację o pozytywnie rozpatrzonej przez dyrektora prośbie
o przetransportowanie lub pozostawienie, wraz z datą, przyczynę
przetransportowania, nazwę zakładu karnego, jeśli była wskazana
w prośbie, termin końca kary oraz informacje, o których mowa w lit. f –
w przypadku prośby uzasadnionej utrzymywaniem kontaktu z rodziną,
h) informację o zgodzie sędziego penitencjarnego na wytransportowanie,
wraz z datą wydania tej zgody – w przypadku wniosku o udzielenie
warunkowego przedterminowego zwolnienia, przerwy w odbywaniu kary
lub zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru
elektronicznego,
i) informację dotyczącą wniosku dyrektora o warunkowe przedterminowe
zwolnienie, który wpłynął do sądu penitencjarnego,
j) informację
dotyczącą
wniosku
o
udzielenie
warunkowego
przedterminowego zwolnienia, przerwy w wykonaniu kary lub zezwolenia
na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
który wpłynął do sądu penitencjarnego,
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k) informację o negatywnie rozpatrzonej prośbie o przetransportowanie, wraz
z datą decyzji dyrektora, przyczyną odmowy oraz nazwą jednostki
penitencjarnej wskazanej w prośbie;
2) kierownik działu ochrony lub upoważniony przez niego funkcjonariusz:
a) informację wraz z datą posiedzenia komisji penitencjarnej kwalifikującej
skazanego jako niebezpiecznego,
b) informację wraz z datą posiedzenia komisji penitencjarnej kwalifikującej
skazanego do osób wymagających osadzenia w zakładzie karnym typu
zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę
społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu,
c) informację wraz z datą decyzji w sprawie umieszczenia skazanego
w pojeździe konwojowym odrębnie od innych imiennie wskazanych
skazanych,
d) informację wraz z datą decyzji o konieczności nie kierowania skazanego
do określonych jednostek penitencjarnych lub regionów kraju,
e) informację o konieczności przetransportowania skazanego odrębnie od
innego skazanego,
f) w oparciu o notatkę określającą rodzaj zagrożeń, zatwierdzoną przez
dyrektora oraz dołączoną do akt osobowych część „B”, informację
o konieczności
przetransportowania
skazanego
ze
względów
bezpieczeństwa osobistego lub bezpieczeństwa jednostki;
3) kierownik więziennego zakładu opieki zdrowotnej lub upoważniony przez
niego funkcjonariusz lub pracownik:
a) informację o skazanym chorym na cukrzycę insulinozależną ,
b) informację o konieczności poruszania się przez skazanego na wózku
inwalidzkim,
c) informację o konieczności całodobowej opieki lekarskiej,
d) informację o konieczności przetransportowania skazanego w pozycji
leżącej,
e) informację o konieczności innego, szczegółowo określonego przez
lekarza, sposobu przetransportowania,
f) nazwę jednostki penitencjarnej wraz z datą decyzji i ustalonym terminem w przypadku przewożenia skazanego na konsultację przy okazji
transportowania innych skazanych,
g) informację o kobiecie w ciąży;
4) kierownik DE:
a) informację o wyrażeniu zgody na przetransportowanie przez organ
prowadzący albo nadzorujący postępowanie karne bądź sąd prowadzący
postępowanie cywilne,
b) informację o skazaniu na karę aresztu wojskowego wraz z datą
posiedzenia komisji penitencjarnej,
c) informację o wyrażeniu zgody przez dyrektora okręgowego na odstępstwo
od ustalonej rejonizacji osadzania,
d) informację o konieczności powrotu do jednostki penitencjarnej, w celu
kontynuacji czynności procesowych,
e) informację o konieczności przesłania dokumentacji skazanego
przepisanego do ewidencji innej jednostki penitencjarnej,
f) informację o udziale w czynnościach procesowych;
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5) kierownik działu kwatermistrzowskiego lub upoważniony przez niego
funkcjonariusz – nazwę jednostki penitencjarnej w której pozostał bagaż lub
sprzęt RTV skazanego wraz z jego datą przetransportowania;
6) funkcjonariusz odpowiedzialny za zatrudnienie – informację wraz z datą
rozpoczęcia zatrudnienia - w razie skierowania do zatrudnienia.
6. Dyrektor wyznacza funkcjonariusza, który jest odpowiedzialny za odnotowanie
informacji w przypadku sporządzenia zawiadomienia o popełnieniu
przez
skazanego przestępstwa.
7. Niezbędne informacje dotyczące powodów pobytu skazanego w jednostce
penitencjarnej po przetransportowaniu lub przyjęciu z wolności system Noe.NET
odnotowuje automatycznie w formie kryteriów transportowych.
8. W przypadku gdy powód pobytu skazanego w danej jednostce penitencjarnej
ulegnie zmianie, stosowną informację odnotowują właściwi kierownicy
lub upoważnieni przez nich funkcjonariusze. Ponadto odnotowuje się informacje
o innych powodach uzasadniających pozostawienie skazanego w jednostce
penitencjarnej.
9. Przed wytransportowaniem skazanego do kolejnej jednostki penitencjarnej
kryterium powodu pobytu wycofuje się , jeżeli system Noe.NET nie dokonał tego
automatycznie.
10. W oparciu o kryteria powodu pobytu skazanego w jednostce penitencjarnej
funkcjonariusz działu ewidencji analizuje co najmniej raz w miesiącu, za pomocą
systemu Noe.NET, zasadność pobytu skazanych w jednostce penitencjarnej.
11. Funkcjonariusze
działu
penitencjarnego,
ochrony,
służby
zdrowia,
kwatermistrzowskiego, ewidencji oraz funkcjonariusz odpowiedzialny za
zatrudnienie skazanych są obowiązani do sprawdzania zasadności informacji
zawartych w kryteriach powodu pobytu oraz odnotowywania innych informacji
niezbędnych do prawidłowego przetransportowania skazanych bądź okoliczności
uniemożliwiających ich przetransportowanie.
12. W przypadku zaistnienia nowych okoliczności lub pojawienia się dodatkowych
informacji, kryteria transportowe podlegają niezwłocznie modyfikacji, wycofaniu lub
dopisaniu - bez względu na stan załatwiania czynności transportowych.
W szczególności odnotowaniu podlega data rozpoczęcia leczenia, terapii,
zatrudnienia oraz badań w ośrodku diagnostycznym. W przypadku wycofania
kryterium transportowego należy odnotować datę i przyczynę wycofania.
13. Bez względu na przyczynę kolejnych transportów wycofaniu nie podlegają kryteria
transportowe dotyczące:
1) typu zakładu karnego, do czasu zmiany decyzji klasyfikacyjnej w tym zakresie;
2) próśb skazanego załatwionych negatywnie;
3) zakwalifikowania do skazanych niebezpiecznych, do czasu zmiany decyzji
komisji penitencjarnej;
4) zakwalifikowania do osób wymagających osadzenia w areszcie śledczym lub
zakładzie karnym typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną
ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu, do czasu
zmiany decyzji komisji penitencjarnej;
5) chorych na cukrzycę insulinozależną do czasu zmiany decyzji lekarza w tej
sprawie;
6) poruszających się na wózku inwalidzkim;
7) informacji o nie kierowaniu do określonych jednostek penitencjarnych, do
czasu ustania przyczyny;
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8) informacji o nazwie województwa, powiatu, w którym skazany powinien
odbywać karę ze względu na kontakt z rodziną lub innymi osobami bliskimi,
chyba że ustały kontakty;
9) skazanego odbywającego karę aresztu wojskowego;
10) informację o zakwalifikowaniu skazanego do systemu terapeutycznego poza
oddziałem terapeutycznym, do czasu zmiany decyzji komisji penitencjarnej;
11) zakwalifikowania lub skierowania do nauczania, do czasu zakończenia nauki
lub wycofania z nauki;
12) zatrudnienia, do czasu wycofania z zatrudnienia;
13) całodobowej opieki lekarskiej, chyba że ustała potrzeba takiej opieki;
14) wniosku dyrektora o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub przerwę
w karze, lub wniosku, który wpłynął do sądu penitencjarnego, do
czasu rozpatrzenia wniosku;
15) zgody sędziego penitencjarnego na przetransportowanie, do czasu
zakończenia postępowania;
16) zgody na odstępstwo od rejonizacji osadzania do czasu ustania przesłanek
w tej sprawie;
17) konieczności powrotu do jednostki w celu kontynuowania czynności
procesowych wobec skazanego, do czasu przetransportowania do właściwej
jednostki.
§ 11.
1. Przeniesienie, o którym mowa w art. 100 kodeksu na prośbę skazanego do innego
zakładu karnego, wymaga zgody dyrektora zakładu karnego w którym skazany
przebywa. Dyrektor wyraża zgodę po zasięgnięciu opinii dyrektora jednostki do
której przeniesienie ma nastąpić.
2. Prośby skazanych o przetransportowanie regulują przepisy rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobów
załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych
i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 151, poz. 1467).
3. Do prośby, o której mowa w ust. 1, funkcjonariusz działu penitencjarnego,
a w przypadku skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w oddziale
terapeutycznym – kierownik działu terapeutycznego, załącza opinię co do
zasadności przeniesienia skazanego do innego zakładu karnego, która zawiera
informacje dotyczące:
1) stanu zaludnienia jednostki penitencjarnej wskazanej w prośbie;
2) miejsca zamieszkania skazanego i jego rodziny;
3) utrzymywania kontaktów z rodziną lub osobami bliskimi, o których mowa
w art. 115 § 11 Kodeksu karnego oraz rodzaju tych kontaktów;
4) zgodności przeznaczenia zakładu karnego wskazanego w prośbie
z posiadaną przez skazanego grupą i podgrupą klasyfikacyjną,
a w przypadku skazanych zakwalifikowanych do systemu terapeutycznego z systemem wykonywania kary;
5) zakładów karnych, do których skazany nie może być przetransportowany,
wraz z uzasadnieniem;
6) innych okoliczności, jeżeli są istotne w sprawie.
4. Informację o sposobie załatwienia prośby skazanego odnotowuje się w kryteriach
transportowych systemu informatycznego Noe.NET, a prośbę włącza się do akt
osobowych cz. „B” skazanego.
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5. Procedurę, o której mowa w ust. 4, stosuje się również w przypadku zmiany lub
uchylenia sposobu załatwienia prośby skazanego przez dyrektora zakładu
karnego.
6. Funkcjonariusz działu penitencjarnego, po odnotowaniu w kryterium transportowym
danych, o których mowa w § 10 ust. 5 pkt 1 lit. f i g, inicjuje przetransportowanie
skazanego do właściwego zakładu karnego.
7. Skazany przetransportowany z zakładu karnego, w którym przebywał w wyniku
pozytywnie załatwionej prośby, z przyczyn określonych w § 58 ust. 5 i 7
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie
regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności,
powraca do niego po ustaniu przesłanek uzasadniających konieczność
przetransportowania, chyba, że zaistniały nowe okoliczności uniemożliwiające jego
powrót.
8. W przypadku prośby skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności
w oddziale, o którym mowa w art. 96 § 4 kodeksu, zgodę na przeniesienie wyraża
Dyrektor BP. Do prośby dołącza się opinię, o której mowa w ust. 3 wraz ze
stanowiskiem dyrektora oraz akta osobowe cz. „B”.
9. W przypadku prośby o przetransportowanie skazanego niebezpiecznego, zgodę na
przeniesienie wyraża Dyrektor BO. Do prośby dołącza się opinię, o której mowa
w ust.3.
§ 12.
1. W celu przetransportowania skazanego:
1) w związku z koniecznością zapewnienia mu bezpieczeństwa osobistego
lub bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej;
2) w związku z koniecznością wykonania badań psychologicznych w innej
jednostce penitencjarnej;
3) w związku z koniecznością ustalenia zakładu karnego dla skazanych, co do
których kierownik więziennego zakładu opieki zdrowotnej lub upoważniony
przez
niego
funkcjonariusz lub
pracownik
określił inny
tryb
przetransportowania, a także w przypadku wymienionym w § 15 ust. 5;
4) uczącego się albo oczekującego na włączenie do nauczania;
5) przetransportowanego w wyniku pozytywnie załatwionej prośby
- dyrektor jednostki penitencjarnej, w której przebywa skazany, przesyła do
właściwego dyrektora okręgowego wniosek w przedmiocie przetransportowania.
Dyrektor okręgowy niezwłocznie – telefaksem lub pocztą elektroniczną informuje dyrektora o ustaleniach, o których mowa w § 15 ust. 6-7.
2. Wniosek, w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, powinien zawierać
w szczególności:
1) informację, kto wnioskuje o przetransportowanie;
2) informację dotyczącą występującego zagrożenia;
3) opinię dyrektora co do zasadności przetransportowania skazanego;
4) wskazanie jednostki penitencjarnej, do której skazany powinien być
przetransportowany;
5) inne dane niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji przez dyrektora
okręgowego.
3. Do wniosku, w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się pisemną
opinię dyrektora jednostki wymienionej w ust. 2 pkt 4, dotyczącą możliwości
odbywania kary pozbawienia wolności przez skazanego w tej jednostce. Opinie
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4.

5.

6.

7.

dołącza się także w wypadku, jeżeli jest ona negatywna. W przypadku uzgodnienia
telefonicznego, z przeprowadzonej rozmowy sporządza się notatkę służbową.
Kopie wniosku i opinii, w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz
ust. 2 i 3, wraz z decyzją dyrektora okręgowego, włącza się do akt osobowych
część „B”.
W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku właściwi funkcjonariusze
okręgowego inspektoratu odnotowują zgodę na przetransportowanie, wraz z datą
decyzji, we właściwym kryterium transportowym oraz inicjują przetransportowanie.
W przypadku ustania przesłanek, o których mowa w ust.1 pkt 1, wniosku nie
przesyła się. Notatkę dotyczącą ustania przesłanek, zatwierdzoną przez dyrektora,
zamieszcza się w aktach osobowych część „B”, a stosowną informację odnotowuje
się w kryteriach transportowych.
W przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 5, wniosku nie przesyła się, gdy dyrektor
negatywnie rozpatrzył kolejną prośbę skazanego.
Rozdział 4.
Transportowanie skazanego zarządzane przez dyrektora, prokuratora lub sąd
§ 13.

1. Dyrektor zarządza transporty skazanych:
1) związane z nadzwyczajnymi wypadkami zagrażającymi bezpieczeństwu
jednostki penitencjarnej oraz klęską żywiołową; jednostkę, do której skazani
zostaną przetransportowani ustala dyrektor w porozumieniu z właściwym
dyrektorem okręgowym;
2) w związku z koniecznością udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej;
3) u których stwierdzono gruźlicę podlegającą obowiązkowej hospitalizacji;
4) o których mowa w § 20, 23 i 27.
2. W przypadku transportów, o których mowa w ust. 1, przepisów § 14 i § 26 nie
stosuje się.
3. Transporty związane z udziałem w czynności procesowej zarządza sąd lub
prokurator. Tryb postępowania w przypadku takich transportów określają przepisy
w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem
tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących
pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności. Przepis § 26 stosuje
się odpowiednio.
4. W razie zakończenia czynności procesowej, niezwłocznie podejmuje się decyzję,
uwzględniając wskazania wymienione w § 3, w przedmiocie pozostawienia
skazanego w tej jednostce penitencjarnej, bądź zainicjowania jego
przetransportowania.
5. Przetransportowanie inicjuje odpowiednio kierownik właściwej służby lub
funkcjonariusz
odpowiedzialny
za
zatrudnienie,
podając
przyczynę
przetransportowania oraz odnotowując kryterium transportowe, w sposób
określony w § 10.
6. Zmiany adresu miejsca zamieszkania skazanego odnotowuje się w systemie
Noe.NET oraz aktach osobowych część „A” skazanego.
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7. Zdolność skazanego do przetransportowania, w każdym przypadku, określa
kierownik więziennego zakładu opieki zdrowotnej lub upoważniony przez niego
funkcjonariusz lub pracownik służba zdrowia, inne służby wyrażają swoją opinię
w przedmiocie przetransportowania - jeżeli dyrektor uzna to za konieczne.
Rozdział 5.
Transportowanie skazanego zarządzane przez dyrektora okręgowego,
zgłaszanie, wydawanie i akceptowanie dyspozycji transportowych
§ 14.
1. W razie powstania przyczyny uzasadniającej przetransportowanie skazanego do
innej jednostki penitencjarnej, niezwłocznie inicjuje się czynności transportowe.
2. W razie ustania przyczyny, w związku z którą skazany został przetransportowany
do danej jednostki penitencjarnej, niezwłocznie podejmuje się wskazania
wymienione w § 3, decydując o pozostawieniu skazanego w tej jednostce
penitencjarnej, bądź inicjuje się jego przetransportowanie.
3. Przetransportowanie inicjuje kierownik właściwej służby - o którym mowa w § 10
ust. 4,funkcjonariusz odpowiedzialny za zatrudnienie albo funkcjonariusz
okręgowego inspektoratu lub Centralnego Zarządu, każdy w sprawach należących
do jego merytorycznej właściwości.
4. W celu zgłoszenia skazanego do transportu funkcjonariusze działów:
penitencjarnego, ochrony, służby zdrowia, ewidencji, zatrudnienia akceptują
przetransportowanie skazanego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, od
daty zainicjowania przetransportowania.
5. Jeżeli po dokonaniu akceptacji zajdą nowe okoliczności, które nie pozwalają na
przetransportowanie skazanego, określona służba wycofuje swoją akceptację,
odnotowując przyczynę tej decyzji. Do czasu kolejnej akceptacji skazany nie
podlega transportowaniu. Akceptację można wycofać do momentu zgłoszenia
skazanego; w innym przypadku należy anulować skazanemu czynność
transportową.
6. Kierownik działu ochrony, po otrzymaniu informacji o konieczności
przetransportowania skazanego niebezpiecznego, podejmuje działania, o których
mowa w § 26.
7. Po akceptacji wszystkich służb kierownik DE określając przyczynę, dokonuje
zgłoszenia skazanego do przetransportowania, zaś w przypadku braku akceptacji
najpóźniej 14 dnia anuluje skazanemu czynność transportową.
8. Zgłoszenie transportowe powinno zawierać dodatkowe informacje niezbędne do
prawidłowego zorganizowania transportu, w tym:
1) termin końca kary pozbawienia wolności;
2) nazwę jednostki penitencjarnej, z której skazany został wytransportowany
w związku z czynnościami procesowymi, świadczeniami zdrowotnymi, odmową
leczenia, wykonaniem kary dyscyplinarnej umieszczenia w celi izolacyjnej,
z wycofaniem lub nie zakwalifikowaniem do nauczania oraz po przerwie
w karze.
9. Do transportu zgłasza się ponadto:
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1) skazanych przebywających w areszcie śledczym lub zakładzie karnym typu
zamkniętego, po przeniesieniu z zakładu karnego typu półotwartego lub
otwartego, w którym nie mogli uprzednio przebywać;
2) w celu wykorzystania wolnych miejsc w pojazdach konwojowych:
a) skazanych wzywanych do udziału w czynnościach procesowych,
b) tymczasowo aresztowanych przebywających w zakładzie karnym typu
zamkniętego bez oddziału aresztu śledczego po uchyleniu wyroku
skazującego sądu pierwszej instancji lub zastosowania tymczasowego
aresztowania w innej sprawie,
c) skazanych w przypadku zastosowania tymczasowego aresztowania
w innej sprawie.
10. Po zgłoszeniu skazanego do transportu czynność transportową anulować może
kierownik właściwej służby, funkcjonariusz odpowiedzialny za zatrudnienie,
funkcjonariusz odpowiedzialny za transporty we właściwym okręgowym
inspektoracie lub Dyrektor BIS.
11. Po otrzymaniu dyspozycji transportowych należy, w szczególności, sprawdzić ich
zgodność z przepisami w sprawie przeznaczenia jednostek penitencjarnych,
a wszelkie wątpliwości, w tym związane z realizacją i czasem transportu,
niezwłocznie wyjaśnić z wydającym dyspozycję transportową.
12. Wykaz kodów województw i powiatów określa załącznik Nr 2, a wykaz przyczyn
przetransportowania załącznik Nr 3 do instrukcji.
§ 15.
1. Transportowanie skazanych pomiędzy jednostkami penitencjarnymi wchodzącymi
w skład danego okręgu organizuje i koordynuje właściwy funkcjonariusz
odpowiedzialny za transporty.
2. Funkcjonariusz okręgowego inspektoratu odpowiedzialny za transporty dokonuje
kontroli i analizy otrzymanych zgłoszeń transportowych niezwłocznie po ich
otrzymaniu.
3. Dyspozycje transportowe wydaje dyrektor okręgowy.
4. Dyspozycja transportowa powinna zawierać w szczególności:
1) imię, nazwisko i imię ojca skazanego oraz jego IDO;
2) informację o tym, z której jednostki penitencjarnej wyznaczono konwój oraz
pojazd konwojowy;
3) datę i godzinę wyjazdu transportu z danej jednostki penitencjarnej;
4) nazwę docelowej jednostki penitencjarnej, a w razie potrzeby również nazwę
jednostki pośredniej;
5) informację o liczbie i rodzaju norm wyżywienia i rodzaju diet, które należy
skazanemu wydać na czas transportu; wykaz norm i rodzaje diet stanowi
załącznik Nr 4 do instrukcji;
6) inne informacje niezbędne do prawidłowego przetransportowania skazanego.
5. Naczelny lekarz okręgowego inspektoratu ustala jednostkę penitencjarną w razie
braku możliwości określenia jej przez kierownika więziennego zakładu opieki
zdrowotnej w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 4 pkt 4 lit. a i c, po
wcześniejszym przesłaniu pisemnego wniosku w tej sprawie.
6. Jednostkę
penitencjarną,
do
której
skazany
powinien
być
przetransportowany ze względu na konieczność zapewnienia mu bezpieczeństwa
osobistego lub bezpieczeństwa jednostki ustala, w okręgowym inspektoracie,
funkcjonariusz odpowiedzialny za sprawy ochronne w porozumieniu
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z funkcjonariuszem odpowiedzialnym za sprawy penitencjarne. W przypadku braku
możliwości ustalenia miejsca lub z innych uzasadnionych powodów, dyrektor
okręgowy zwraca się do Dyrektora BO z wnioskiem o wskazanie jednostki
penitencjarnej, do której powinien być przetransportowany skazany.
7. Jednostkę penitencjarną, do której skazany powinien być przetransportowany ze
względu na konieczność przeprowadzenia badań psychologicznych w innej
jednostce penitencjarnej, uczącego się albo oczekującego na włączenie do
nauczania oraz przetransportowanego w wyniku pozytywnie załatwionej prośby
ustala, w okręgowym inspektoracie funkcjonariusz odpowiedzialny za sprawy
penitencjarne.
8. Jeżeli dyrektor okręgowy nie ma możliwości rozmieszczenia skazanych
w podległych mu zakładach karnych, w szczególności ze względu na brak wolnych
miejsc zakwaterowania, ustalone przeznaczenie tych jednostek albo znaczną
odległość od miejsca zamieszkania skazanych, funkcjonariusz odpowiedzialny
za transporty w okręgowym inspektoracie sporządza - w uzgodnieniu
z funkcjonariuszami odpowiedzialnymi za transporty w innych okręgowych
inspektoratach - projekt dyspozycji transportowej. Projekt ten dyrektor okręgowy
przesyła do Dyrektora BIS.
9. Dyrektor BIS po dokonaniu analizy i kontroli projektu dyspozycji, o której mowa
w ust. 8 akceptuje, a w razie potrzeby nanosi poprawki lub zmienia otrzymany
projekt.
10. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 9, Dyrektor BIS przekazuje
dyspozycję transportową dyrektorowi okręgowemu, od którego projekt dyspozycji
otrzymał. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
11. Jeśli nie dokonano uzgodnień, o których mowa w ust. 8, dyrektor okręgowy zwraca
się do Dyrektora BIS z wnioskiem o wskazanie jednostki penitencjarnej, do której
należy przetransportować skazanego.
12. W przypadku konwojowania skazanego na konsultację przy okazji
realizacji transportu, stosowną adnotację zawierającą informację o liczbie
konwojowanych skazanych zamieszcza się w poleceniu delegowania konwoju,
podając liczbę norm wyżywienia i rodzaj diety, sposób przeniesienia po wykonaniu
konsultacji oraz ewentualnie specjalizację oddziału.
13. Przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio w przypadku konieczności
przetransportowania w związku z orzeczeniem sądu w przedmiocie
środka zabezpieczającego polegającego na umieszczeniu w zakładzie
psychiatrycznym lub zakładzie leczenia odwykowego, do jednostki penitencjarnej
położonej najbliżej tego zakładu, w którym ma być wykonywany środek
zabezpieczający.
§ 16.
1. Po wydaniu dyspozycji transportowych funkcjonariusz okręgowego inspektoratu
odpowiedzialny za transporty:
1) określa liczbę skazanych, którzy mają być przetransportowani do
poszczególnych jednostek penitencjarnych;
2) ustala termin i godzinę wyjazdu, trasę przejazdu transportu oraz daty
i planowane godziny jego przyjazdu do jednostki penitencjarnej;
3) wskazuje jednostki penitencjarne, które odpowiedzialne są za zapewnienie
konwojentów i pojazdu konwojowego;
4) ustala jednostki penitencjarne zobowiązane do udzielenia konwojowi noclegu.
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2. Dowódca konwoju w „Książce przebiegu służby konwojowej” odnotowuje istotne
uwagi i informacje dotyczące trasy i realizacji konwoju, a ponadto w szczególności
przyczyny:
1) nie wykonania trasy w czasie zaplanowanym, w przypadku przekroczenia tego
czasu o 1 godzinę ( np. objazdy, wypadki, złe warunki atmosferyczne);
2) czasu wykonania transportu w czasie jednej doby ponad 12 godzin;
3) przekroczenia 10 godzin czasu prowadzenia przez kierowcę pojazdu.
3. Służba, na której wniosek organizowany jest konwój, wypełnia pkt 6 „Książki
przebiegu służby konwojowej” a trasę konwoju odnotowuje kierownik DE. Zmianę
trasy może odnotować również inny funkcjonariusz odpowiedzialny za transporty
w porozumieniu z funkcjonariuszem, o którym mowa w ust. 1.
4. Kierownik działu ochrony po zapoznaniu się z treścią adnotacji, o których mowa
w ust. 2, przekazuje ewentualne uwagi dyrektorowi, który zgłasza je właściwemu
dyrektorowi okręgowemu.
§ 17.
1. Wykorzystanie konwojentów i pojazdów konwojowych, w poszczególnych okręgach
i pomiędzy nimi powinno być koordynowane przez właściwych funkcjonariuszy
okręgowego inspektoratu odpowiedzialnych za transporty.
2. Okręgowe inspektoraty są obowiązane do współdziałania w zapewnieniu
konwojentów i pojazdów konwojowych przy transportowaniu skazanych, zwłaszcza
pomiędzy jednostkami penitencjarnymi podległymi różnym dyrektorom okręgowym.
§ 18.
1.Kierownik działu kwatermistrzowskiego lub upoważniony przez niego funkcjonariusz
na bieżąco odnotowuje w systemie Noe.NET informacje dotyczące, w szczególności:
1) sprawności pojazdu konwojowego;
2) planowanego wykorzystania pojazdów konwojowych do konsultacji oraz
innych potrzeb nie związanych z transportowaniem skazanych;
3) przydziału jednostce penitencjarnej nowego pojazdu.
2. W celu właściwego wykorzystania pojazdów konwojowych kierownik więziennego
zakładu opieki zdrowotnej lub upoważniony przez niego funkcjonariusz
powiadamia naczelnego lekarza okręgowego inspektoratu o planowanych
przejazdach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w jednostkach
penitencjarnych. Naczelny lekarz okręgowy koordynuje te wyjazdy i współpracuje
w tym zakresie z funkcjonariuszem okręgowego inspektoratu odpowiedzialnym za
transporty.
§ 19.
Jeżeli przetransportowanie skazanego ma nastąpić w okresie 14 dni przed
przewidywanym terminem jego zwolnienia, pisemną informację o tym dołącza się do
paczki, o której mowa w § 31 ust. 4. Pismo przekazuje się dowódcy konwoju za
pokwitowaniem na jego kopii a informację odnotowuje się w systemie Noe.NET przy
inicjowaniu transportu.
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§ 20.
1. Skazanego, który po ucieczce zgłosił się do zakładu karnego typu półotwartego lub
otwartego, transportuje się niezwłocznie do aresztu śledczego lub zakładu karnego
typu zamkniętego. Przepisu § 14 ust. 7 nie stosuje się, z tym, że
o przetransportowaniu powiadamia się funkcjonariusza okręgowego inspektoratu
odpowiedzialnego za transporty.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do skazanego, który w wyznaczonym
terminie nie powrócił z przepustki i zgłosił się do jednostki penitencjarnej,
w ewidencji której nie figuruje.
3. Jeżeli skazany wymieniony w ust. 1 i 2 zgłosił się do jednostki penitencjarnej,
w ewidencji której pozostaje, przed przetransportowaniem podejmuje się, o ile
względy bezpieczeństwa nie stoją temu na przeszkodzie, decyzje klasyfikacyjne
i dyscyplinarne.
§ 21.
Areszty śledcze lub zakłady karne typu zamkniętego, do których powinni być
przenoszeni skazani w przypadkach wymienionych w § 20 i § 23 ust. 1-3, wyznacza
właściwy dyrektor okręgowy, uwzględniając przepisy w sprawie przeznaczenia
jednostek penitencjarnych.
§ 22.
1. Skazanego, który zbiegł lub w wyznaczonym terminie nie powrócił z przepustki
i został przyjęty do aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego,
w ewidencji którego nie figuruje, nie transportuje się do czasu podjęcia względem
niego decyzji klasyfikacyjnych i dyscyplinarnych.
2. Skazanego, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się w jednostce penitencjarnej do
której się zgłosił albo zgłasza się go do transportu do innej jednostki penitencjarnej,
jeżeli przemawiają za tym wskazania wymienione w § 3. Po ustaleniu jednostki
penitencjarnej, do której skazany powinien być przetransportowany, jednostka,
w której przebywa, podejmuje niezwłocznie czynności mające na celu przesłanie
jego depozytów bezpośrednio do jednostki docelowej.
3. Przepisów ust. 1-2 nie stosuje się, jeżeli niezwłocznie po przyjęciu skazanego
jednoznacznie ustalono, że wskazania wymienione w § 3 pozwalają na
przetransportowanie go do jednostki penitencjarnej, w ewidencji której figurował.
O podjętej decyzji powiadamia się natychmiast tą jednostkę. Transportowanie
odbywa się na zasadach ogólnych.
§ 23.
1. Skazanego, który nie może przebywać w zakładzie karnym typu półotwartego lub
otwartego, transportuje się niezwłocznie do jednostki, o której mowa w § 21.
Przepisu § 14 ust. 7 nie stosuje się, z tym że o przetransportowaniu powiadamia
się funkcjonariusza okręgowego inspektoratu odpowiedzialnego za transporty.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do skazanego zakwalifikowanego jako
wymagającego osadzenia w areszcie śledczym lub w zakładzie karnym typu
zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa
i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu bądź niebezpiecznego, który nie może
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przebywać w danej jednostce penitencjarnej ze względu na jej przeznaczenie.
3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do skazanego niebezpiecznego, który nie
może przebywać w danej jednostce penitencjarnej ze względu na brak możliwości
zakwaterowania.
4. W przypadku wymienionym w ust. 3, dyrektor ustala najbliższą jednostkę
penitencjarną, do której możliwe jest przetransportowanie skazanego, nawet jeżeli
znajduje się ona w innym okręgu.
5. Jeżeli dyrektor nie ma możliwości ustalenia jednostki, o której mowa w ust. 4,
sporządza wniosek o wskazanie, do której jednostki penitencjarnej należy
przetransportować skazanego. Jednostkę tą wyznacza dyrektor okręgowy. Może
nią być również jednostka penitencjarna podległa innemu dyrektorowi
okręgowemu. W przypadku uzgodnienia telefonicznego, z przeprowadzonej
rozmowy sporządza się notatkę służbową.
6. Jeżeli, dyrektor okręgowy nie może ustalić jednostki, o której mowa w ust. 5,
sporządza wniosek o wskazanie do Dyrektora BO.
7. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w § 5 ust.1 pkt 20.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jednostkę penitencjarną oraz datę transportu
ustala dyrektor, w uzgodnieniu z Dyrektorem BO.
§ 24.
1. Przetransportowanie do oddziałów terapeutycznych dla skazanych :
1) z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych
umysłowo;
2) z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych
umysłowo, w tym objętych programem terapii dla sprawców przestępstw
popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych;
3) uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych;
4) uzależnionych od alkoholu;
5) niepełnosprawnych fizycznie
- odbywa się na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem odstępstw określonych w ust.
2-5.
2. Zgłoszenie do transportu skazanego skierowanego do oddziałów wymienionych
w ust. 1 pkt 1 i 2 następuje bez konieczności wcześniejszego uzgodnienia terminu
jego przyjęcia.
3. Zgłoszenie do transportu skazanego skierowanego do oddziałów wymienionych
w ust. 1 pkt 3 i 4 następuje po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu, przez dział
penitencjarny, terminu ich przyjęcia.
4. Zgłoszenie do transportu skazanego wymienionego w ust. 1 pkt 5 następuje po
wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu, przez służbę zdrowia, terminu jego
przyjęcia.
5. Decyzję w sprawie przyjęcia skazanych, o których mowa w ust. 3 i 4, podejmuje
dyrektor tej jednostki penitencjarnej, do której skazany ma być przetransportowany,
przesyłając ją niezwłocznie za pośrednictwem telefaksu, wraz z wyznaczoną datą
przyjęcia, do dyrektora jednostki, w której przebywa skazany.
6. Dyrektora, który wyraził zgodę na przyjęcie skazanego do oddziału terapeutycznego,
informuje się niezwłocznie o wszelkich zmianach w sytuacji skazanego, mających
wpływ na podjętą decyzję, a w szczególności jeżeli ustalono, że skazany zostanie
przyjęty na oddział terapeutyczny w innej jednostce penitencjarnej.
7. Jeżeli po przetransportowaniu skazanego do właściwej jednostki penitencjarnej,
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okres oczekiwania na umieszczenie w oddziale, o którym mowa w ust. 1,
przekracza jeden miesiąc, dyrektor tej jednostki, powiadamia o tym właściwego
dyrektora okręgowego.
8. Funkcjonariusz odpowiedzialny za sprawy penitencjarne okręgowego inspektoratu
sprawdza możliwość przeniesienia skazanego do oddziału terapeutycznego
w innej jednostce tego inspektoratu.
9. W przypadku możliwości umieszczenia skazanego w jednostce penitencjarnej,
o której mowa w ust. 8, właściwy dyrektor okręgowy wydaje polecenie
przetransportowania.
10. Jeżeli dyrektor okręgowy nie ma możliwości rozmieszczenia skazanych
w podległych mu jednostkach ze względu na brak miejsc zakwaterowania,
funkcjonariusz odpowiedzialny za sprawy penitencjarne sporządza, w uzgodnieniu
z funkcjonariuszami odpowiedzialnymi za sprawy penitencjarne w innych
okręgowych inspektoratach, wniosek o skierowanie do oddziału terapeutycznego
funkcjonującego w jednostce penitencjarnej poza jego okręgiem. Wniosek ten
dyrektor okręgowy przesyła do Dyrektora BP. Na jego podstawie Dyrektor BP
wydaje polecenie przetransportowania skazanego do określonej jednostki
penitencjarnej.
11. Jeżeli skazany nie zostanie przetransportowany we wcześniej ustalonym terminie
przyjęcia do oddziału terapeutycznego, niezwłocznie powiadamia się o tym
właściwego dyrektora okręgowego. Funkcjonariusz odpowiedzialny za sprawy
penitencjarne wyjaśnia przyczynę, z powodu której skazany nie został
przetransportowany, z funkcjonariuszem odpowiedzialnym za sprawy penitencjarne
w okręgu, któremu podlega jednostka penitencjarna, z której nie został
przetransportowany skazany.
12. Skazany może zostać przeniesiony do zakładu karnego, przy którym funkcjonuje
oddział terapeutyczny, nie wcześniej niż 30 dni przed wyznaczonym terminem
przyjęcia do tego oddziału, lecz nie później niż w wyznaczonym dniu. W trakcie
oczekiwania na ustalony termin skazany przebywa poza oddziałem
terapeutycznym, chyba, że kierownik tego oddziału podejmie decyzję
o wcześniejszym włączeniu skazanego do terapii.
13. Przepisy ust. 3 i 5-12 stosuje się odpowiednio do skazanych transportowanych do
ośrodków diagnostycznych.
14. W przypadku braku możliwości przyjęcia skazanego do oddziału terapeutycznego,
mimo wcześniej ustalonego terminu przyjęcia do tego oddziału, informuje się o tym
funkcjonariusza odpowiedzialnego za sprawy penitencjarne w okręgowym
inspektoracie, który podejmuje niezbędne działania.
§ 25.
Zasady transportowania kandydatów do szkół i słuchaczy oraz szkolenia kursowego
określają przepisy w sprawie szczegółowego trybu nauczania w szkołach
oraz szkolenia kursowego w zakładach karnych i aresztach śledczych.
§ 26.
1. W przypadku konieczności przetransportowania skazanego niebezpiecznego
dyrektor kieruje do Dyrektora BO, za pośrednictwem właściwego dyrektora
okręgowego, wniosek w tej sprawie, wskazując jednostkę penitencjarną, do której
przetransportowanie powinno nastąpić. Wniosek powinien zawierać:
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

1) powód zakwalifikowania oraz nazwę jednostki penitencjarnej, w której
sporządzono wniosek;
2) powód sporządzenia wniosku;
3) aktualną klasyfikację skazanego;
4) nazwę organu dysponującego lub wzywającego;
5) nazwę zakładu karnego, do którego wskazane jest przetransportowanie
skazanego;
6) dodatkowo w zaleceniach:
a) informację o stanie zdrowia,
b) kod województwa i powiatu miejsca zamieszkania,
c) inne istotne informacje.
Kontroli wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokonuje funkcjonariusz
odpowiedzialny za sprawy ochronne w okręgowym inspektoracie, w tym
potwierdza we wskazanej jednostce wolne miejsca zakwaterowania dla
skazanego.
W okręgowym inspektoracie wniosek, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się do
zaopiniowania funkcjonariuszowi:
1) odpowiedzialnemu za transporty – w zakresie przyczyny przetransportowania;
2) penitencjarnemu
–
w
przypadku
zakwalifikowania
do
systemu
terapeutycznego;
3) naczelnemu lekarzowi – w przypadku, jeżeli jest to uzasadnione stanem
zdrowia skazanego.
Jeżeli dyrektor okręgowy nie ma możliwości rozmieszczenia skazanego, o którym
mowa w ust. 1, w podległych mu jednostkach, w szczególności ze względu na
brak wolnych miejsc zakwaterowania, ustalone przeznaczenie tych jednostek albo
znaczną odległość od miejsca zamieszkania skazanego, funkcjonariusz
odpowiedzialny za sprawy ochronne ustala miejsce zakwaterowania
z funkcjonariuszami odpowiedzialnymi za sprawy ochronne w innych okręgowych
inspektoratach; informację o dokonanych ustaleniach odnotowuje we wniosku.
Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku skazanych transportowanych na
polecenie sądu lub prokuratora, do aresztu śledczego położonego w innym
okręgu.
Po dokonaniu czynności wymienionych w ust. 2 – 4, wniosek podlega akceptacji
dyrektora okręgowego.
Jeżeli nie dokonano ustaleń, o których mowa w ust. 2 – 4, w przypadku
konieczności przetransportowania skazanego niebezpiecznego w związku
z udziałem w czynnościach procesowych, dyrektor okręgowy zwraca się do
Dyrektora BO z wnioskiem o wskazanie jednostki penitencjarnej, do której skazany
powinien być przetransportowany.
Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zatwierdza Dyrektor BO po uzyskaniu opinii:
1) Dyrektora Biura Służby Zdrowia a także upoważnionego przez niego
funkcjonariusza lub pracownika Biura Służby Zdrowia Centralnego Zarządu w przypadku, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia skazanego;
2) Dyrektora BP – w przypadku skazanego zakwalifikowanego do systemu
terapeutycznego.
W razie potrzeby Dyrektor BO wskazuje jednostkę penitencjarną, do której
możliwe jest przetransportowanie skazanego. Przepis § 14 ust. 1 stosuje się
odpowiednio.
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8. Po zatwierdzeniu wniosku przez Dyrektora BO, dyrektor podejmuje czynności
związane z przetransportowaniem skazanego niebezpiecznego, na zasadach
ogólnych.
9. Przepisów ust. 1-8 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 1.
§ 27.
Skazani na karę aresztu wojskowego mogą być, za zgodą właściwego sądu,
przetransportowani przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, do zakładu karnego dla
odbywających karę aresztu wojskowego, jeżeli jest to uzasadnione możliwością
wykorzystania wolnych miejsc w pojazdach konwojowych. Zasad określonych w § 14
nie stosuje się.
§ 28.
1. Jednostki penitencjarne, do których są kierowane transporty, powiadamiane są, z co
najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, o:
1) imieniu, nazwisku i imieniu ojca skazanego kierowanego do jednostki docelowej,
etapowej i pośredniej oraz jego grupie i podgrupie klasyfikacyjnej; aktualnej
normie wyżywienia i diecie skazanego;
2) przyczynie przetransportowania i dacie przybycia skazanego do jednostki;
3) liczbie osób przewożonych na konsultację wraz z transportem oraz informacjami
dotyczącymi ewentualnie specjalizacji oddziału;
4) innych istotnych informacjach, w szczególności dotyczących używania przez
skazanego wyrobów tytoniowych.
2. Z treścią powiadomień, o których mowa w ust. 1,w uzasadnionych przypadkach
jednostka penitencjarna może zostać powiadomiona w czasie krótszym niż 24
godziny przed przetransportowaniem skazanego.
3. Powiadomień, o których mowa w ust. 1, dokonuje funkcjonariusz odpowiedzialny za
transporty w okręgowym inspektoracie, a w przypadkach wymienionych w § 13
kierownik DE .
4. Z treścią powiadomień, o których mowa w ust. 1, zapoznaje się kierownik DE,
a ponad to kierownicy lub upoważnieni przez nich funkcjonariusze działu
penitencjarnego,
ochrony,
służby
zdrowia,
kwatermistrzowskiego
oraz
funkcjonariusz odpowiedzialny za zatrudnienie.
Rozdział 6.
Czynności związane z wysłaniem i przyjmowaniem transportowanego skazanego
§ 29.
1. W celu przygotowania transportu kierownik DE współdziała z głównym księgowym
i kierownikami lub upoważnionymi przez nich funkcjonariuszami działów
penitencjarnego, ochrony, służby zdrowia i kwatermistrzowskiego oraz
funkcjonariuszem odpowiedzialnym za zatrudnienie, którzy zobowiązani są do
zapoznania się niezwłocznie, lecz nie później niż na 24 godziny przed wyjazdem
skazanego z dyspozycją transportową.
2. Głównemu księgowemu przekazuje się za pokwitowaniem wydruk dyspozycji
transportowej wygenerowanej z systemu Noe.NET oraz każdej jej zmiany.
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Dokument ten powinien być podpisany przez kierownika DE oraz zaopatrzony
w odcisk imiennej pieczęci i datę jego sporządzenia.
3. Uwagi i zalecenia w sprawie postępowania z określonymi skazanymi w czasie
transportowania kierownicy zainteresowanych służb przekazują kierownikowi działu
ochrony, a ten dowódcy konwoju, w szczególności:
1) jeżeli skazani w czasie transportowania wymagają ochrony przed innymi
osobami transportowanymi;
2) jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo napadu na konwój;
3) jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo ucieczki lub agresywnego zachowania
skazanego;
4) w przypadku transportowania skazanego niebezpiecznego;
5) w przypadku transportowania skazanego zakwalifikowano jako wymagającego
osadzenia w areszcie śledczym lub w zakładzie karnym typu zamkniętego
w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa
i bezpieczeństwa aresztu lub zakładu;
6) w przypadku transportowania skazanego, któremu wymierzono karę 25 lat
pozbawienia wolności albo karę dożywotniego pozbawienia wolności.
4. Informacje, o których mowa w ust. 3, przekazuje dowódca konwoju w przypadku
wymienionym w:
1) § 7 ust. 2 – dowódcy kolejnego konwoju, który odnotowuje je w „Książce
przebiegu służby konwojowej”;
2) § 7 ust. 3 - dowódcy zmiany, który odnotowuje je w „Książce przebiegu służby
dowódcy zmiany” a następnie przekazuje dowódcy konwoju pobierającego
skazanego.
§ 30.
1. Na okres nie dłuższy niż 24 godziny przed przetransportowaniem można osadzić
skazanych, którzy mają być transportowani, odrębnie od pozostałych skazanych.
2. W okresie bezpośrednio poprzedzającym wyjazd:
1) funkcjonariusz działu ewidencji:
a) sprawdza tożsamość skazanych, w szczególności poprzez sprawdzenie
danych osobowych, porównanie z rysopisem i zdjęciami - a w razie
potrzeby przez przegląd akt osobowych,
b) kompletuje doręczoną przez właściwe służby dokumentację skazanego
przez dołączenie do akt osobowych części “A” pozostałych dwóch
części akt osobowych, koperty z jego dokumentami osobistymi, książki
zdrowia, karty ewidencji widzeń, karty identyfikacyjnej, imienny wykaz
otrzymanych paczek i karty tożsamości;
2) funkcjonariusz działu finansowego przekazuje za pokwitowaniem do działu
ewidencji pakiet z depozytami wartościowymi wraz z egzemplarzami B i C
wykazu depozytów wartościowych;
3) funkcjonariusz działu kwatermistrzowskiego przekazuje do działu ewidencji:
a) pakiet z depozytem zastrzeżonym, wraz z 2 egzemplarzami wykazu
przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych,
b) asygnatę zaopatrzenia żywnościowego,
c) 2 egzemplarze atestatu przedmiotów pobranych przez skazanego,
d) atestat pobranych środków higieny osobistej i przedmiotów
przechodzących z chwilą wydania z magazynu na własność skazanego.
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§ 31.
1. Informacje o transportowanym skazanym dostępne są dla jednostki docelowej od
chwili powiadomienia o jego przyjeździe w systemie Noe.NET.
2. Dane osobowe skazanych, którzy mają być transportowani, zamieszcza się
w podpisanym przez dyrektora wykazie transportowym sporządzonym w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach.
3. Jeden egzemplarz wykazu transportowego pozostaje w jednostce penitencjarnej,
po potwierdzeniu na nim przez dowódcę konwoju odbioru:
1) skazanych;
2) dokumentacji skazanych;
3) pakietu z depozytami wartościowymi wraz z egzemplarzami B i C wykazu
depozytów wartościowych;
4) pakietu z depozytem zastrzeżonym wraz z dwoma egzemplarzami wykazu
przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych;
5) asygnaty zaopatrzenia żywnościowego;
6) atestatu pobranych środków higieny osobistej i przedmiotów przechodzących
z chwilą wydania z magazynu na własność skazanego;
7) dwóch egzemplarzy atestatu pobranych przedmiotów przez skazanych.
4. Wykaz
transportowy,
karty
identyfikacyjne
oraz
asygnaty
zaopatrzenia żywnościowego, umieszcza się w oddzielnej paczce, w sposób
umożliwiający dowódcy konwoju dostęp do nich.
5. W przypadku odmowy pobrania przedmiotów, o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 4,
pisemną
informację
o
zaistnieniu
tych
okoliczności
odnotowuje
dział kwatermistrzowski w kryteriach transportowych.
6. Dyrektor odpowiada za sprawne przesłanie pozostawionych przedmiotów,
o których mowa w ust. 5, do jednostki penitencjarnej, w której skazany przebywa.
7. Jeżeli transport jest realizowany przez organ doprowadzający, a organ ten
powiadomił, że przewidywany czas transportowania przekroczy 1 dzień,
na wykazie transportowym odnotowuje się informację o nazwie organu
wzywającego oraz sygnaturze akt sprawy. Ponad to kierownik DE otrzymuje
informację o liczbie dni trwania transportu.
8. W przypadku przetransportowania związanego z poszukiwaniem listem gończym
na wykazie transportowym odnotowuje się czerwonym kolorem wyrazy
„list gończy”.
9. W przypadku transportu, o którym mowa w § 7 ust. 2 i 3, informacje
o transportowanym skazanym uzyskuje się z systemu Noe.NET oraz od dowódcy
konwoju lub dowódcy zmiany, wymienionych w § 29 ust. 4. Otwarcia pobranej
przez dowódcę konwoju dokumentacji transportowanego skazanego można
dokonać tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, sporządzając stosowną
notatkę w tym zakresie.
§ 32.
1. Skazanego transportuje się wraz z dokumentami i pakietami, o których mowa
w § 30 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 i 3.
2. W razie konieczności przewiezienia skazanego do innej jednostki penitencjarnej
w celu udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej, przewozi się go z tymi
dokumentami, których skompletowanie nie spowoduje opóźnienia w przewiezieniu.
Pozostałe dokumenty i depozyty przesyła się niezwłocznie po ustaleniu, że pobyt
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przekroczy 7 dni, lecz nie później niż 8 dnia od wyjazdu skazanego.
O konieczności przesłania dokumentów i pakietów jednostka powiadamia
natychmiast po ustaleniu, że pobyt przekroczy 7 dni.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do skazanego, który przybył na konsultacje
lekarskie, jeżeli zdecydowano o pozostawieniu go w jednostce penitencjarnej, do
której przybył na badania.
§ 33.
1. W dniu wyjazdu transportu kierownik DE, a po godzinach pracy administracji –
dowódca zmiany, sprawdza ponownie tożsamość skazanych w sposób
określony w § 30 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz przekazuje ich imiennie dowódcy konwoju.
2. W systemie Noe.NET odnotowuje się datę i godzinę wytransportowania zgodną
z zapisem w „Książce ruchu osób i pojazdów brama/biuro przepustek”.
§ 34.
1. Przyjęcia transportu dokonuje, w obecności dowódcy konwoju, na podstawie wykazu
transportowego i po sprawdzeniu tożsamości skazanego w sposób określony
w § 30 ust. 2 pkt 1 lit. a, kierownik DE, a po godzinach pracy administracji dowódca zmiany.
2. Na żądanie dowódcy konwoju wydaje się potwierdzenie przyjęcia skazanych.
3. Przyjęcie skazanych oraz dokumentów i pakietów, wymienionych w § 30 ust. 2 pkt 1
lit. b oraz ust. 2 pkt 2 i 3, dyrektor potwierdza na otrzymanym wykazie
transportowym, który odsyła się do jednostki penitencjarnej wysyłającej transport
nie później niż 3 dnia od przyjęcia transportu.
4. Funkcjonariusz przyjmujący transport skazanych:
1) przekazuje do właściwych działów akta osobowe, książkę zdrowia, kartę
identyfikacyjną, imienny wykaz otrzymanych paczek i kartę tożsamości
skazanego;
2) potwierdza nienaruszalność pakietu z depozytami wartościowymi podpisem na
egzemplarzach B i C wykazu depozytów wartościowych i przekazuje je wraz
z pakietem do działu finansowego;
3) sprawdza nienaruszalność pakietu z depozytem zastrzeżonym, który
przekazuje do działu kwatermistrzowskiego, wraz z dwoma egzemplarzami
wykazu przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych;
4) przekazuje do działu kwatermistrzowskiego asygnatę zaopatrzenia
żywnościowego, 2 egzemplarze atestatu pobranych przedmiotów przez
skazanych oraz atestat pobranych środków higieny osobistej i przedmiotów
przechodzących z chwilą wydania z magazynu na własność skazanego.
5. Jeżeli jednostka penitencjarna wysyłająca transport nie otrzyma potwierdzonego
wykazu transportowego, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od daty
przetransportowania skazanego, zwraca się niezwłocznie o wyjaśnienie przyczyn
jego nie odesłania.
6. Czynności związane z pozostawieniem i pobraniem skazanych w jednostce
penitencjarnej nie powinny przekraczać 30 minut.
7. W przypadku konwojowania na konsultację przy okazji realizacji transportu należy
skazanego:
1) przekazać dowódcy zmiany – jeżeli konsultacja związana jest z jednodniowym
pobytem w innej jednostce penitencjarnej;
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2) przyjąć na czasowy pobyt, o którym mowa w § 70 ust. 7 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) – jeżeli konsultacja
związana jest z pobytem w innej jednostce penitencjarnej powyżej jednego
dnia.
8. Konwój nie może być wykorzystywany do dozorowania lub konwojowania
skazanych przywiezionych na konsultację, chyba że dyrektor okręgowy postanowił
inaczej.
§ 35.
1. Jeżeli z ważnych względów zachodzi konieczność przerwania transportowania
i pozostawienia skazanego w jednostce penitencjarnej innej, niż jednostka
docelowa, należy:
1) w razie transportu indywidualnego - dokonać czynności, o których mowa
w § 34;
2) w razie transportu grupowego - potwierdzić na wykazach transportowych
przyjęcie skazanego i jego dokumentacji oraz pakietów i wykazów, o których
mowa w § 34 ust. 4 pkt 2 - 4, jeżeli można je przyjąć, ponieważ zawierają
wyłącznie depozyt skazanego, który pozostaje w jednostce penitencjarnej.
2. Jeżeli nie ma możliwości pozostawienia depozytu skazanego, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, jednostka docelowa niezwłocznie odsyła depozyt do tej jednostki,
w której skazany pozostał.
§ 36.
1. W
razie
stwierdzenia,
że
przetransportowanie
nastąpiło
niezgodnie
z obowiązującymi przepisami, dyrektor zawiadamia o tym właściwego dyrektora
okręgowego.
2. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dyrektor okręgowy
podejmuje działania mające na celu wyeliminowanie zaistniałych nieprawidłowości.
§ 37.
Po wyjeździe transportu w dziale ewidencji przechowuje się, w układzie
chronologicznym według dat ich sporządzenia, następujące dokumenty związane
z transportem:
1) dokumenty, o których mowa w § 19;
2) wykaz transportowy, o którym mowa w § 31 ust. 2;
3) pisemne informacje, wymienione w § 31 ust. 7;
4) potwierdzony wykaz transportowy, o którym mowa w § 34 ust. 3;
5) pokwitowanie przyjęcia tymczasowo aresztowanych, skazanych lub ukaranych;
6) pisemną informację, iż pobyt skazanego w innej jednostce penitencjarnej
przekroczy 7 dni;
7) kopię wydruku, o którym mowa w § 29 ust. 2.
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§ 38.
Traci moc instrukcja Nr 2/2009 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30
marca 2009 roku w sprawie transportowania skazanych.
§ 39.
Instrukcja wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2010 roku.

30

UZASADNIENIE
Instrukcja wydana zostaje na podstawie art. 11 ust.1 pkt. 2
i art. 11 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie
Więziennej (Dz.U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523), zgodnie z którymi
Dyrektor Generalny Służby Więziennej tworzy warunki do
prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia
wolności i tymczasowego aresztowania oraz ustala metody
i formy wykonywania zadań służbowych przez funkcjonariuszy
Służby Więziennej.
Opracowanie instrukcji Dyrektora Generalnego Służby
Więziennej w sprawie transportowania skazanych związane jest
z wejściem w życie ustawy o Służbie Więziennej, wobec czego
wynikła oczywista potrzeba dostosowania obowiązującego
przepisu.
Projektowana regulacja stanowi w zasadzie powtórzenie
obowiązujących przepisów, zawartych w instrukcji nr 2/2009
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 30 marca
2009 roku w sprawie transportowania skazanych. Zawiera
jednak nowe regulacje, które w pełni uzasadniają potrzebę
wydania przedmiotowego aktu prawnego.
Wydanie instrukcji wpisuje się w realizację postanowień
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2008 roku,
w którym orzeczono niezgodność art. 248 § 1 Kodeksu karnego
wykonawczego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
Orzeczenie to bowiem „wymusza” konieczność podjęcia
wszystkich możliwych działań, aby nie miała miejsca sytuacja
osadzania osób pozbawionych wolności w warunkach nie
zapewnienia im minimalnej ustawowej normy powierzchni
mieszkalnej. Dlatego też przy rozpatrywaniu próśb skazanych o
przetransportowanie wprowadzono nową zasadę, a mianowicie
uwzględnienia w pierwszej kolejności opinii dyrektora jednostki
penitencjarnej o przetransportowanie do której ubiega się
skazany. Dotychczasowe rozwiązanie – uzależnienie zgody na

przeniesienie zależne od aktualnego stanu zaludnienia
jednostek penitencjarnych – do czasu utrzymywania się
przeludnienia oddziałów mieszkalnych dla skazanych było
rozwiązaniem
skutecznie
blokującym
masową
liczbę
transportowanych osób na pozytywnie rozpatrzoną prośbę. Od
1 kwietnia br. zaludnienie jednostek penitencjarnych
systematycznie spada i dlatego należy wprowadzić nowe
rozwiązanie legislacyjne. Biuro Informacji i Statystyki ma
nadzieję, że w ten sposób dyrektorzy jednostek penitencjarnych
będą mieli większą możliwość zapewnienia skazanym
ustawowej powierzchni mieszkalnej.
Konsekwencją powyższego jest wprowadzenie zasady, że
skazani zaliczeni do kategorii niebezpiecznych prośbę
o przetransportowanie powinni składać do Dyrektora Biura
Ochrony i Spraw Obronnych CZSW, który to w ramach swoich
kompetencji zatwierdza każde przeniesienie takich osób
i w związku z tym decyzja dyrektora jednostki penitencjarnej w
takim
przypadku
jest
bezprzedmiotowa.
Przyjęcie
jednoznacznej zasady, iż przetransportowanie skazanego
niebezpiecznego może mieć miejsce wyłącznie za zgodą
Dyrektora Biura Ochrony i Spraw Obronnych CZSW jest
w zasadzie usankcjonowaniem jego uprawnień.
Ponadto wskazano jednoznacznie, że czynności
konieczne dla przetransportowania skazanych podejmuje
dyrektor jednostki penitencjarnej, zaś kryteria transportowe
w ramach swoich kompetencji odnotowują uprawnieni do tego
podlegli funkcjonariusze lub pracownicy.
Uwzględniono
także
wniosek
Dyrektora
Biura
Penitencjarnego CZSW o wprowadzenie dodatkowego
kryterium transportowego, informującego o złożonym przez
skazanego wniosku o odbywanie kary pozbawienia wolności w
systemie dozoru elektronicznego.
Wejście w życie nowej instrukcji nie będzie wymagało
dodatkowych nakładów finansowych.

