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W odpowiedzi na pismo KMP.071.4.2020.PK z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie czynności 

podjętych przez Służbę Więzienną w kontekście zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem 

i czynności podjętych w tym zakresie, przedstawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie.

1. Okręgowe inspektoraty Służby Więziennej na bieżąco analizują informację o sytuacji 

epidemiologicznej na swoim terenie. Na dzień 20 marca br., odnotowano 75 przypadków 

możliwości podejrzenia zakażenia koronawirusem wśród osób pozbawionych wolności. 

Wszystkie osoby pozostają wg. zaleceń właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej 

w warunkach tzw. kwarantanny. W znaczącej większości przypadków są to osoby pozbawione 

wolności doprowadzone do jednostki bez objawów, przybyłe z zagranicy. W takich przypadkach 

każdorazowo, niezwłocznie zawiadamiana jest właściwa miejscowo Powiatowa Stacja Sanitarno 

-  Epidemiologiczna i wdrażane jest postępowanie zgodnie z jej wytycznymi.

2. W porozumieniu z Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowano algorytmy 

postępowania w przypadku podejrzenia lub zakażenia koronawirusem. Zostały one niezwłocznie 

przekazane wszystkim okręgowym inspektoratom Służby Więziennej. Dodatkowo została 

nawiązana ścisła współpraca zarówno pomiędzy Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno -  

Epidemiologicznymi a poszczególnymi okręgowymi inspektoratami, jak i pomiędzy właściwymi 

miejscowo Powiatowymi Stacjami Sanitarno -  Epidemiologicznymi, a podległymi ich działaniu 

jednostkami penitencjarnymi. Jednocześnie osoby pozbawione wolności są na bieżąco 

zapoznawane z wszelkimi procedurami profilaktycznymi rekomendowanymi przez Głównego 

Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Zdrowia. Jednostki wyposażono w środki ochrony 

osobistej i płyny dezynfekcyjne. Na bieżąco monitoruje się ich stan.



3. Wszyscy funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej zostali zapoznani z kryteriami 

Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi klasyfikacji osób podejrzanych o zakażenie 

koronawirusem. Personel medyczny, więzienny i pozawięzienny, jest kadrą 

wysokokwalifikowaną i zgodnie z ustawą zawodową ma obowiązek sprawować nad pacjentem 

opiekę zgodnie z posiadaną wiedzą, umiejętnościami i uprawnieniami zawodowymi.

4. W jednostkach organizacyjnych, w ramach ich zapotrzebowania, posiadanych zapasów 

i przewidywanych potrzeb, rozdystrybuowano środki do dezynfekcji oraz utrzymywania czystości 

jak również środki ochronne. Wskazano również konieczność poszerzenia asortymentu kantyn

0 dodatkowe środki higieny osobistej. Prowadzony jest monitoring potrzeb w tym zakresie i na 

bieżąco dokonywane są zakupy niezbędnych środków.

5. Aktualna sytuacja związana z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego 

w naturalny sposób powoduje konieczność podejmowania decyzji dotyczących wprowadzenia 

ograniczeń, o których mowa w art. 247 § 1 Kkw. Działania te dotyczą w głównej mierze 

wstrzymania realizacji widzeń oraz ograniczenia lub wstrzymania zatrudnienia zewnętrznego 

osadzonych, z wyjątkiem m.in. osób produkujących maseczki i kombinezony ochronne oraz 

pracujących w branży spożywczej. Podejmowane są one we wszystkich jednostkach 

penitencjarnych Służby Więzienne. Wg. stanu na dzień 20 marca br. we wszystkich jednostkach 

penitencjarnych wprowadzono ograniczenia w ww. zakresie. Decyzje, również te dotyczące 

wstrzymania lub ograniczenia uprawnień osadzonych, poprzedzone są analizą zagrożeń

1 podejmowane są z rozwagą, w adekwatny sposób do aktualnej sytuacji w konkretnym obszarze 

kraju i konkretnej jednostce penitencjarnej.

6. Dla prawidłowego funkcjonowania zakładów karnych konieczne jest racjonalne 

utrzymanie zatrudnienia osadzonych zarówno wewnątrz jednostek penitencjarnych jak i poza 

terenem zakładu karnego. Ograniczenie lub wstrzymanie zatrudnienia jest realizowane we 

wszystkich jednostkach penitencjarnych, po analizie sytuacji i w sposób adekwatny do aktualnie 

panujących warunków w konkretnym obszarze kraju i konkretnej jednostce penitencjarnej.

7. Ze wszystkimi osadzonymi, w tym również nowo przyjmowanymi do jednostek, 

postępuje się zgodnie z wypracowanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny algorytmami, oraz 

dodatkowo, w sposób ciągły, resortowymi aktami prawnymi w powyższym zakresie. Decyzję

o wykonaniu ewentualnych testów każdorazowo podejmuje właściwa miejscowo Powiatowa 

Stacja Sanitarno -  Epidemiologiczna, w dyspozycji której jednostka się znajduje. Każdorazowo, 

w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19, niezwłocznie informowana jest 

telefonicznie właściwa miejscowo Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno -  Epidemiologiczna. 

Otrzymane zalecenia i wytyczne, dotyczące dalszego postępowania z pacjentem, są ściśle 

realizowane (bez względu na fakt czy jest to osadzony, funkcjonariusz czy pracownik cywilny, 

osoba z kontaktu czy podejrzana o zakażenie).



8. Wobec osób zgłaszających objawy mogące świadczyć o zakażeniu koronawirusem, 

każdorazowo, niezwłocznie o powyższym fakcie informowana jest telefonicznie właściwa 

miejscowo Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno -  Epidemiologiczna, zaś jej zalecenia

i wytyczne dotyczące dalszego postępowania z pacjentem są ściśle realizowane. Dotyczy to 

również sytuacji konieczności stosowania izolacji. Co do zasady na chwilę obecną izolacje 

zalecane są w obrębię jednostek penitencjarnych.

9. O ewentualnej kwarantannie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych decyduje 

Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno -  Epidemiologiczna.

10. Transport osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem odbywa się zgodnie z ustawą

0 szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 

2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) i zaleceniami miejscowo Powiatowej Stacji Sanitarno -  

Epidemiologicznej.

11. Pacjenci izolowani na podstawie decyzji właściwej miejscowo Powiatowej Stacji 

Sanitarno -  Epidemiologicznej w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem są izolowani 

w wyznaczonych celach. Liczba cel objętych kwarantanną uzależniona jest od aktualnych potrzeb

1 bieżącej sytuacji epidemiologicznej na terenie jednostki penitencjarnej.

12. W miarę możliwości organizacyjnych jednostek zwiększono osadzonym dostępność do 

bieżącej ciepłej wody oraz zintensyfikowano liczbę kąpieli. Dodatkowo wydłużono czas rozmów 

telefonicznych, zwiększono możliwości skorzystania z komunikatora internetowego oraz 

dostosowano ofertę zajęć kulturalno - oświatowych do wprowadzonych ograniczeń. Skrócono 

również do niezbędnego minimum czas wydawania sprzętu RTV.

13. Odpowiedź w pkt 5.

14. Wobec osób wchodzących na teren jednostek penitencjarnych wprowadzono 

obowiązkowy pomiar temperatury. W przypadku odmowy poddania się pomiarowi lub 

stwierdzeniu ciepłoty ciała powyżej 38°C, osoby te nie są wpuszczone na teren jednostki.
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