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Szanowny Panie Ministrze,

zwracają się do mnie funkcjonariusze Służby Więziennej, w sprawie braku 

przepisów prawnych określających czas na przerwę umożliwiającą spożycie posiłku 

w trakcie wykonywania służby.

 Analiza obowiązujących regulacji w tym zakresie wskazuje, że tego rodzaju przepis 

nie istnieje w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (tekst jedn.                  

– Dz. U. z 2020 r., poz. 848 z późn. zm.). Nie regulują niniejszego zagadnienia przepisy 

rozdziału 14 ustawy, określające czas służby funkcjonariuszy, jak i przepisy odsyłające      

do odpowiedniego stosowania norm z Kodeksu pracy. Brak jest także tego rodzaju regulacji 

w przepisach wykonawczych do ustawy o Służbie Więziennej na poziomie aktów prawnych 

jakimi są rozporządzenia.  

Zwracający się do Rzecznika zaznaczają, że prawo do godnych warunków 

dotyczących spożywania posiłku mają osadzeni, a oni jako funkcjonariusze Służby 

Więziennej w trakcie wykonywania służby uprawnienia takiego na podstawie powszechnie 

obowiązujących źródeł prawa nie posiadają. Zaznaczyć należy, że przepis art. 66 ust. 1 

Konstytucji RP określa, że każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków 

pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki określa ustawa. 

Przykładem mogą być funkcjonariusze oddziałowi, którzy powołują się na utratę, 

bądź pogorszenie stanu zdrowia z powodu braku możliwości regularnego spożywania 
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posiłków, zwłaszcza w trakcie pełnienia służby w systemie wielozmianowym. W ocenie  

Rzecznika, grupa ta ze względu na stres jakim jest poddawana w związku z bezpośrednimi 

kontaktami z osadzonymi, zakresem obowiązków występujących przy nadmiernej ilości 

osadzonych – jest szczególnie podatna na wystąpienie chorób wynikających ze złych 

nawyków żywieniowych, jakim jest niespożywanie pokarmów przez kilka do kilkunastu 

godzin, bądź w sposób szybki - „w biegu”. Z tych względów funkcjonariusze powinni mieć 

możliwość nie tylko zamówienia, ale i poddania obróbce termicznej przyniesionych przez 

siebie produktów oraz spożywania ich regularnie w miejscach do tego przeznaczonych.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia    

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. – Dz. U. z 2020 r., poz. 627), 

uprzejmie proszę Pana Ministra o rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy 

ustawodawczej w celu wprowadzenia w ustawie o Służbie Więziennej przerw w służbie 

umożliwiających funkcjonariuszom spożywanie posiłków.  

           Z wyrazami szacunku,

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich
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		2020-08-04T07:27:18+0000
	Rzecznik Praw Obywatelskich




