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Pan
Aleksander Pociej
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Przewodniczący,
w odpowiedzi na pismo z dnia 28 września 2020 r. uprzejmie przedstawiam stanowisko
odnośnie do petycji Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 221 ustawy z dnia 9 kwietnia
2010 r. o Służbie Więziennej, w celu umożliwienia funkcjonariuszom Służby Więziennej,
których stosunek służbowy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 6 tej ustawy,
a wobec których postępowanie karne zostało prawomocnie umorzone lub zakończono je
wyrokiem uniewinniającym, wszczęcia postepowań w sprawie ponownego nawiązania
stosunku służbowego (P10-29/20).
Jednocześnie

wskazuję,

że

przedstawienie

stanowiska

odnośnie

do

petycji

indywidualnej p. Zbigniewa Królickiego w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
dotyczącej zmiany art. 42 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w celu
przyznania świadczenia pieniężnego policjantowi przywróconemu do służby (P10-15/20) leży
poza kompetencjami Ministra Sprawiedliwości.
Wobec prawidłowego przeanalizowania aktualnego stanu prawnego w zakresie objętym
petycją Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i przedstawienia go przez Biuro Analiz,
Dokumentacji i Korespondencji w informacji o petycji z dnia 1 kwietnia 2020 r., znak:
BADK.DPK.133.46.2020 oraz biorąc pod uwagę argumenty zawarte w uzasadnieniu

wnoszącego petycję uprzejmie informuję, iż obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości
są prowadzone wewnętrzne prace związane z szeroką nowelizacją ustawy z dnia 9 kwietnia
2010 r. o Służbie Więziennej, których celem jest m. in. zapewnienie optymalnych warunków
pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz stworzenie instrumentów
prawnych motywujących do pozostania w tej Służbie jak najdłużej.
Diagnozowana jest sytuacja w głównych obszarach funkcjonowania Służby Więziennej
oraz są wypracowywane koncepcje odpowiednich zmian. Na bieżąco są analizowane wszelkie
zgłaszane postulaty, które mogą mieć wpływ m. in. na poprawę warunków pełnienia służby
przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Przedmiotem takiej analizy jest także wniosek
dotyczący zmiany art. 221 ustawy o Służbie Więziennej mającej na celu umożliwienie
funkcjonariuszom Służby Więziennej, których stosunek służbowy wygasł z mocy prawa na
podstawie art. 97 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, a wobec których postępowanie karne zostało
prawomocnie umorzone lub zakończono je wyrokiem uniewinniającym, wszczęcia
postępowania w sprawie ponownego nawiązania stosunku służbowego.
Z poważaniem,
z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Marcin Warchoł

/podpisano elektronicznie/

