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z rozczarowaniem przyjąłem odpowiedź Pańskiego zastępcy płk. Grzegorza 
Fedorowicza z dnia 21 marca 2019 r. (znak BP-P-615-2019/11510/AZD/JK/MR), dotyczącą 
aktualnej sytuacji w zakresie dostępności pomocy psychologicznej dla więźniów. Dyrektor 
Fedorowicz poinformował, że władze jednostek penitencjarnych podejmują wszelkie 
działania w celu przestrzegania obowiązującego obecnie standardu jednego psychologa 
przypadającego na 200 osadzonych.

Pismo płk. Fedorowicza budzi mój niepokój, ponieważ w swoim wystąpieniu 
z dnia 19 lutego 2019 r. zwróciłem się z prośbą o informacje na temat działań, które zmierzają 
do poprawy dostępności pomocy psychologicznej poprzez zmniejszenie wskazanego 
standardu. Tymczasem odpowiedź, którą otrzymałem poprzestaje jedynie na wskazaniu 
aktualnej sytuacji w tym zakresie, bez przedstawienia działań, które Służba Więzienna 
planuje podjąć w celu osiągnięcia zasadniczej poprawy w omawianym zakresie.

Pozwalam sobie wyrazić opinię, że w związku z pracami nad nowelizacją przepisów 
ustawodawstwa karnego, trwającymi w resortach Zdrowia i Sprawiedliwości, Służba 
Więzienna zmuszona może być w niedługim czasie do całkowitego przemodelowania 
funkcjonującej w dotychczasowym kształcie więziennej opieki psychologicznej. Trwające 
obecnie prace spowodowane są głośną sprawą Stefana W. oskarżonego o zabójstwo 
prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, a ich główny cel stanowi przygotowanie przepisów 
umożliwiających kierowanie osób z zaburzeniami psychicznymi zwalnianych z jednostek 
penitencjarnych do szpitali psychiatrycznych. Zasadnicza odpowiedzialność związana 
z identyfikacją takich osób spośród więźniów, spoczywać będzie bez wątpienia na
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psychologach penitencjarnych, których opinia będzie stanowić niezbędny element 
uruchamiający procedurę umieszczenia zwalnianego więźnia w placówce psychiatrycznej.

Dlatego też uważam, że działania zmierzające do zagwarantowania obecnego 
standardu dostępności opieki psychologicznej dla więźniów, nie służą poprawie istniejącej 
sytuacji. Nie stanowią one także wyjścia naprzeciw projektowanej zmianie przepisów, 
zgodnie z którą, psychologom więziennym zostaną przekazane nowe zadania. Bez wątpienia, 
obecny stan zatrudnienia tej grupy pracowników więzień, nie umożliwi sprostania nowym 
wyzwaniom.

W związku z powyższym, zwracam się do Pana Dyrektora z prośbą o informacje czy 
Centralny Zarząd Służby Więziennej podejmuje działania zmierzające do zwiększenia liczby 
psychologów w jednostkach penitencjarnych.


