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w odpowiedzi na pismo IX.517.2796.2016.MK z dnia 8 stycznia 2020 r. dotyczące 

wydawania posiłków poprzez otwory podawcze w drzwiach celi mieszkalnej 

przedstawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie. 

Korespondencja w przedmiocie wydawania posiłków poprzez otwory podawcze 

w drzwiachi celi mieszkalnej była już z Panem Rzecznikiem prowadzona zarówno przez 

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie, jak również przez Biuro Spraw 

Wewnętrznych Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Stanowisko w tej sprawie obu 

podległych mi jednostek jest tożsame. Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 wytycznych nr 2/2013 

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 2 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań 

dla zabezpieczeń techniczno - ochronnych w jednostkach organizacyjnych Służby 

Więziennej ~ drzwi do cel mieszkalnych dla osadzonych w zakładach karnych typu 

zamkniętego i aresztach śledczych można wyposażać w zamykane okienko podawcze. 

Obowiązujące przepisy nie określają sposobu wydawania osadzonym posiłków. 

Zgodnie z art. 109 § 1 Kkw skazany przebywający w zakładzie karnym lub areszcie 

śledczym otrzymuje trzy razy dziennie napój i posiłki o odpowiedniej wartości odżywczej, 

w tym co najmniej jeden posiłek gorący. Wydawanie osadzonym posiłków przez 

zamykane okienko podawcze, realizowane wyłącznie w części jednostek penitencjarnych 

typu zamkniętego, nie narusza więc praw osadzonych i nie świadczy 

o niehumanitarnym ich traktowaniu. Podjęcie przez dyrektora jednostki penitencjarnej 

decyzji o takim sposobie dystrybucji posiłków podyktowane jest przede wszystkim 



względami bezpieczeństwa i porządku, jaki powinien być zapewniony w jednostce. 

Biorąc pod uwagę kategorię osadzonych przebywających w zakładzie karnym typu 

zamkniętego, taki sposób postępowania zmniejsza ryzyko m.in.: wystąpienia sytuacji 

mogących godzić w zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego, 

nielegalnego przekazywania sobie przez osadzonych przedmiotów niedozwolonych, 

ataku na osadzonego wydającego posiłki a także na funkcjonariusza, który nadzoruje 

wydawanie posiłków. To dyrektorzy jednostek odpowiadają za bezpieczeństwo zarówno 

osadzonych jak i funkcjonariuszy i do nich należy decyzja o podejmowaniu takich działań, 

które pozwolą na uniknięcie zdarzeń niepożądanych. Pragnę podkreślić, że sposób 

korzystania przez dyrektorów jednostek penitencjarnych z przysługujących im z mocy 

przepisów praw podlega nadzorowi ze strony okręgowych inspektoratów Służby 

Więziennej oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej, w ramach którego 

monitorowany jest również sposób realizacji uprawnień osadzonych, w tym 

otrzymywania stosownego wyżywienia. 

Trudno podzielić argumentację, że wydawanie posiłków przez zamykane okienko 

podawcze nie pomaga w budowaniu właściwej relacji między osadzonymi a personelem 

więziennym oraz stwarza warunki sprzyjające wyobcowaniu osadzonych i kształtowaniu 

w nich poczucia poniżającego traktowania, ponieważ w trakcie wykonywanych 

codziennie przez funkcjonariuszy obowiązków służbowych wchodzą oni wielokrotnie 

w bezpośrednie interakcje z osobami pozbawionymi wolności przy realizowaniu takich 

czynności jak np. przeprowadzanie apeli, wizytacje cel mieszkalnych, wypuszczanie 

osadzonych celem korzystania ze spaceru, zajęć kulturalno - oświatowych, łaźni, 

ambulatorium, telefonu itp. Nie sposób pominąć także całego zakresu czynności 

związanego z prowadzeniem oddziaływań penitencjarnych przez wychowawców, 

psychologów, terapeutów, istotą których jest bezpośredni, najczęściej bez obecności 

innych funkcjonariuszy, kontakt ze skazanym lub tymczasowo aresztowanym. 

Reasumując, dyrektor jednostki penitencjarnej ma prawo do podejmowania 

decyzji w zakresie sposobu wydawania posiłków, jako bezpośrednio związanych 

z problematyką bezpieczeństwa i porządku w jednostkach penitencjarnych w sposób 

przez siebie uznany za najwłaściwszy. Należy stwierdzić, że wydawanie posiłków poprzez 

otwory podawcze w drzwiach celi mieszkalnej nie narusza obowiązujących w tej kwestii 

przepisów prawa jak również nie stanowi, w mojej ocenie, przejawów niehumanitarnego 

traktowania osadzonych. Niezależnie od odmiennego od Rzecznika Praw Obywatelskich 



stanowiska w omawianej sprawie pragnę podkreślić, że zgłaszane przez Rzecznika 

wątpliwości i uwagi dotyczące praktycznych aspektów wykonywania kary pozbawienia 

wolności stanowią dla kierownictwa Służby Więziennej cenny materiał poznawczy, 

którego wykorzystanie wpływa na doskonalenie działań całej formacji. 
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