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Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji i rozmów telefonicznych, które 
prowadziłem z Panem Ministrem od początku pandemii koronawirusa, dziękuję za Pańskie 
pismo dotyczące sytuacji jednostek penitencjarnych w tym trudnym i wymagającym 
pełnego zaangażowania od nas wszystkich okresie (znak: DWOiP-II.53.1.2020).

Z treści pisma wynika, że Służba Więzienna podjęła szereg działań, by zapobiegać 
szerzeniu się COVID-19 wśród więźniów i personelu zatrudnionego w aresztach śledczych i 
zakładach karnych. Wyrażam w tym miejscu głęboką nadzieję, że przyniosą one 
oczekiwany skutek.

Muszę jednak przyznać, że zabrakło mi w odpowiedzi Pana Ministra wskazania 
konkretnych danych dotyczących efektów wprowadzonych w jednostkach penitencjarnych 
algorytmów postępowania przeciwdziałających rozwojowi pandemii. Korzystając z okazji 
pragnę jednocześnie poinformować Pana Ministra, że pomimo wielu pism skierowanych do 
Centralnego Zarządu Służby Więziennej, nie otrzymałem do dnia dzisiejszego 
obowiązujących w Służbie Więziennej algorytmów postępowania w związku 
z koronawirusem.

Będę zatem zobowiązany za udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Ilu więźniów zostało poddanych testom na obecność koronawirusa?
2. Ilu funkcjonariuszy i pracowników jednostek penitencjarnych zostało poddanych 

testom na obecność koronawirusa?
3. Ilu więźniów posiada pozytywny wynik testu?
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4. Ilu funkcjonariuszy i pracowników jednostek penitencjarnych posiada pozytywny 
wynik testu?

5. Ilu więźniów i w których jednostkach poddanych zostało izolacji od reszty 
współosadzonych?

6. Ilu więźniów i w których jednostkach poddanych zostało kwarantannie, czy osobom 
tym wykonane zostały testy na obecność koronawirusa?

7. Ilu funkcjonariuszy i pracowników oraz z których jednostek poddanych zostało 
kwarantannie, czy osobom tym wykonane zostały testy na obecność koronawirusa?

8. Od kiedy szpital więzienny przy ZK w Potulicach rozpoczął przyjęcia więźniów 
zakażonych wirusem?

9. Ilu więźniów, przed przygotowaniem szpitala w Potulicach, po przyjęciu do 
jednostek penitencjarnych zostało skierowanych do szpitali, w związku 
z symptomami koronawirusa? Z których jednostek pochodzili tacy więźniowie 
i w których szpitalach byli hospitalizowani?

10.  W jaki sposób Służba Więzienna zamierza wdrożyć zalecenie Ministra Zdrowia 
dotyczące obowiązkowego zasłaniania ust i nosa, które wchodzi w życie z dniem 
jutrzejszym?

Jednocześnie, mając na uwadze fakt, że wstrzymanie widzeń w jednostkach 
penitencjarnych, może przyczynić się do pogorszenia i tak trudnej sytuacji więźniów 
pozbawionych środków finansowych, zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy Służba 
Więzienna dostrzega ten problem. Będę w szczególności wdzięczny za informacje 
czy Służba Więzienna przewidziała wydawanie środków higieny osobistej w szerszym 
zakresie niż stanowią to normy określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 
dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach 
karnych i aresztach śledczych?  

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra 
o udzielenie bez zbędnej zwłoki odpowiedzi na wskazane pytania.

Z wyrazami szacunku

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich
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