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W odpowiedzi na pismo z dnia 7 kwietnia 2020 r. WZR.7043.25.2020.TO dotyczące tzw. 

„dyżurów pielęgniarskich" w ambulatoriacli z izbą chorych, w których nie udziela się 

całodobowych świadczeń medycznych, informuję że w żadnej z jednostek okręgu olsztyńskiego 

funkcjonariusze pełniący służbę w Ambulatoriach z Izbą Chorych nie pełnią dyżurów 

pielęgniarskich. W dniu 20 stycznia 2020 r. Dyrektor Okręgowy w Olsztynie pismem 

nr OI /K.101.10.2020.KG wydał polecenie aby w każdej z jednostek okręgu zapewniona była 

obecność personelu pielęgniarskiego również popołudniu tak aby osadzeni mieli zapewniony 

szerszy dostęp do opieki medycznej . Dyrektorzy jednostek organizacyjnych dostosowali czas 

służby funkcjonariuszy ambulator iów do wydanego polecenia. 

Podkreślić należy, że czas służby funkcjonariuszy Służby Więziennej został określony 

w Rozdziale 14 ustawy o Służbie Więziennej (tj. dz. U. z 2019 r. poz 1427 ze zm.) zgodnie 

z art. 123 cytowanej ustawy funkcjonariusze pełnią służbę w wielozmianowym 

i jednozmianowym rozkładzie czasu służby. Jednozmianowy rozkład czasu służby określony został 

w art. 124 wyżej cytowanej ustawy. Zgodnie z tymi zapisami funkcjonariusz pełni służbę przez 

8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Kierownik jednostki organizacyjnej określa godziny 

rozpoczęcia i zakończenia służby w jednostce oraz na poszczególnych stanowiskach służbowych 

i posterunkach, uwzględniając między innymi potrzebę dostosowania czasu służby do potrzeb tej 

jednostki. Funkcjonariusz pełniący służbę w jednozmianowym rozkładzie czasu służby może być 

wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej do pełnienia służby w sobotę, niedzielę 

albo święto ze względu na potrzeby jednostki organizacyjnej. 



Należy również podkreślić, że do zakresu obowiązków pielęgniarek nie można jedynie zaliczyć 

wykonywanie zleceń lekarza, który jest obecny w jednostce. Do głównych obowiązków tej grupy 

zawodowej należą bowiem między innymi: podawanie leków, tlenu, wykonywanie iniekcji, 

zmienianie opatrunków, przygotowanie chorycli do badań i zabiegów, wykonywanie 

podstawowych pomiarów (mowa tutaj głównie o temperaturze oraz ciśnieniu krwi), 

informowanie lekarza o możliwych nieprawidłowościach, sporządzanie kompleksowej 

dokumentacji (karty choroby). Ponadto, pracę personelu medycznego średniego szczebla, w tym 

pielęgniarskiego, trudno jest przecenić. Pracę tym trudniejszą, że realizowana bardzo często 

na rzecz pacjenta wymagającego wzmożonej opieki medycznej , nieleczonego od dłuższego czasu, 

z deficytami higieniczno - sanitarnymi, przejawiającego niejednokrotne niepsychotyczne 

zaburzenia osobowości. To właśnie personel pielęgniarski jest najbliżej chorego, a czynności 

które wykonuje wymagają nie tylko wysokich kwalifikacji, ale także wyjątkowego poświęcenia 

i oddania. 

Reasumując stwierdzić należy, że w jednostkach podległych Dyrektorowi Okręgowemu 

w Olsztynie funkcjonariusze ambulatorium z izbą chorych pełnią służbę w jednozmianowym 

rozkładzie czasu służby zgodnie z ustalonymi przez kierownika jednostki organizacyjnej 

godzinami rozpoczęcia i zakończenia służby. Obowiązujący rozkład czasu służby pozostaje 

pomimo zmian godzin - jednozmianowym - czyli 8 godzin służby dziennie, co jest zgodne 

z art. 124 ustawy o Służbie Więziennej . Żadne Ambulatorium z Izbą Chorych w jednostkach 

okręgu olsztyńskiego nie udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych 

wolności, a co za tym idzie zatrudniony w nich personel medyczny nie może pełnić i nie pełni 

„dyżurów medycznych" w myśl art. 133 ustawy o Służbie Więziennej . 
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