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w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 29 lipca 2020 r. (IX.517.1642.2020.KK) uprzejmie 
informuję, że Służba Więzienna podejmuje wszelkie działania, aby w czasie wzmożonego ryzyka 
zarażenia SARS-CoV-2 jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo osób pozbawionych wolności. Nasze 
działania prowadzone 5^ w taki sposób, żeby minimalizować uciążliwości ograniczeń wynikających 
zart. 247§1 kkw. Atmosfera panująca wśród osób pozbawionych wolności jest stale monitorowana 
i codziennie raportowana do Centralnego Zarządu Służby Więziennej. 

Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w procesie readaptacji społecznej skazanych. Jest 
prawdziwym sojusznikiem kadry penitencjarnej w procesie resocjalizacji, a tym samym istotnym jej 
elementem. Kontakty osób przebywających w izolacji więziennej z osobami bliskimi przyczyniają się 
do zaspokojenia potrzeb emocjonalnych i stanowią jeden z priorytetów resocjalizacji. Włączenie 
rodzin skazanych do współpracy w oddziaływaniach penitencjarnych, podejmowanych w trakcie ich 
pobytu w więzieniu, zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia pozytywnych rezultatów 
i jednocześnie stanowi istotny czynnik w społecznej readaptacji skazanych przez podtrzymanie 
lub wzmocnienie więzi rodzinnych. Dlatego mając na uwadze cel odbywania kary pozbawienia 
wolności zdefiniowany w art. 67§1 Kkw oraz uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną 
w kraju, od dnia 1 sierpnia 2020 r. wznowiono udzielanie widzeń osobom pozbawionym wolności we 
wszystkich jednostkach penitencjarnych w Polsce. 

Wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wymaga od Służby 
Więziennej podejmowania szczególnych działań celem zapewnienia szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa i porządku w jednostkach penitencjarnych i nie pozwala aktualnie na realizowanie 
widzeń osób pozbawionych wolności na dotychczasowych zasadach. Równocześnie pragnę 
podkreślić, że dyrektorzy jednostek penitencjarnych uwzględniając szczególne względy sanitarne lub 
zdrowotne podjęli decyzje dotyczące ograniczeń w udzielaniu widzeń w oparciu o przyznane im 
uprawnienia wynikające z zapisu art. 247 Kkw. Ustawa nie określa zakresu, w jakim wymienione 
ograniczenia lub zakazy mogą być wprowadzone. 



uprzejmie informuję, że w indywidualnych przypadkach dopuszcza się udzielenie widzenia 
z osobami nie będącymi najbliższymi członkami rodziny osadzonego. Decyzję w tym zakresie 
podejmuje każdorazowo dyrektor jednostki penitencjarnej. 

Odnosząc się do kwestii braku możliwości widzenia osadzonych ze swoimi małoletnimi 
dziećmi, słusznie Pani skonstatowała, że emocje towarzyszące spotkaniu, w którym uczestniczyć 
będzie dziecko zwiększają ryzyko zachowań, w których nie będzie przestrzegana zasada dystansu 
społecznego, tym samym potęgując niebezpieczeństwo zakażenia koronawirusem. Ograniczenie 
widzeń jest przejawem szczególnej troski Służby Więziennej o zdrowie dzieci osadzonych 
i zapewnienie im bezpieczeństwa epidemicznego. Emocjonalny charakter widzeń, w których 
uczestniczą dzieci, brak możliwości korzystania z kącików zabaw zlokalizowanych w salach widzeń, 
zamknięte kantyny oraz konieczność wyposażenia wszystkich osób w indywidualne środki ochrony 
osobistej zakrywającej usta i nos mogą spowodować, że dziecko będzie doświadczać wielu przykrych 
stanów emocjonalnych związanych z pobytem w jednostce penitencjarnej i nie będzie stosować się 
do obowiązujących zaleceń np. związanych z koniecznością przestrzegania dystansu społecznego. 
Zaproponowane przez Panią rozwiązanie polegające na udzielaniu widzeń w sposób całkowicie 
eliminujący sposobność nawiązania bliższego kontaktu, czyli w sposób, w jaki co do zasady, 
realizowane są widzenia tymczasowo aresztowanych jest godne rozważenia. Należy jednak 
podkreślić, że jednostki penitencjarne dysponują ograniczoną możliwością realizacji widzeń w sposób 
uniemożliwiający bezpośredni kontakt, a wprowadzone obostrzenia w zakresie konieczności 
zapewnienia określonych odległości pomiędzy poszczególnymi osobami, jeszcze te miejsca 
zredukowały. Ponadto część jednostek penitencjarnych typu półotwartego i otwartego nie posiada 
Infrastruktury do realizacji widzeń w zaproponowanej formie. 

Zgodnie z informacjami publikowanymi przez specjalistyczne instytucje medyczne, ludzie 
w każdym wieku mogą zostać zainfekowani przez nowy rodzaj koronawirusa. Podkreślić należy, że 
w jednostkach penitencjarnych przebywa wielu osadzonych, którzy znajdują się w grupie 
podwyższonego ryzyka, takie jak osoby starsze, przewlekle chore, z chorobami współistniejącymi 
i z niepełnosprawnosciami. Istotnym jest również fakt, że odbywanie kary może wpływać na 
obniżenie odporności organizmu z uwagi na fakt podwyższonego poziomu stresu, jakiemu podlegają 
skazani podczas pobytu w zakładzie karnym, przejawiane zachowania ryzykowne czy też zmniejszoną 
aktywność fizyczną. Osoby te wydają się więc bardziej podatne na wystąpienie cięższych objawów 
choroby w przypadku zakażenia. Sytuacja dużego zagęszczenia osób na małej powierzchni, jaka jest 
np.: w zakładach karnych, szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach pracy, uroczystościach 
pogrzebowych czy weselnych itp., w przypadku pojawienia się zakażenia, nie sprzyja opanowaniu 
pandemii. Co więcej, wygaszenie takiego ogniska zakażenia może okazać się bardzo trudne i wiąże się 
z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia zarówno osób pozbawionych wolności jak 
i funkcjonariuszy. Dlatego na terenie jednostek penitencjarnych nie odbywają się aktualnie grupowe 
spotkania i zajęcia z podmiotami, o których mowa w art. 38§1 Kkw. Osadzonym, którzy mają 
potrzebę odbycia widzenia z osobami duchownymi lub przedstawicielami związków wyznaniowych 
umożliwia się korzystanie z posług religijnych w trakcie indywidualnych spotkań. Jednocześnie 
informuję, że Służba Więzienna na bieżąco monitoruje poziom zagrożenia epidemicznego oraz 
rozważa możliwość znoszenia ograniczeń w tym zakresie. 

Podzielam Pani pogląd dotyczący konieczności ujednolicenia komunikatów dotyczących 
udzielania widzeń z osobami pozbawionymi wolności, znajdujących się na stronach internetowych 
poszczególnych jednostek penitencjarnych. Dyrektor Generalny Służby Więziennej wydał stosowne 
polecenie w tej sprawie. 

Poddano analizie treści zamieszone na stronie internetowej Zakładu Karnego 
Nr 1 w Strzelcach Opolskich - informację w sprawie udzielania widzeń z osadzonymi z dnia 24 lipca 
2020 r.. Zarządzenie Nr 44/2020 Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach Opolskich z dnia 31 



lipca 2020 r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia 
źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa (SARS-CoV-2) oraz informacje dla interesantów 
dotyczące widzeń. W przytoczonych dokumentach obecnie nie znajdują się informacje, które 
uzależniają realizację widzeń od posiadania przez osobę ubiegającą się o widzenie wydrukowanej 
ankiety epidemiologicznej. Pragnę Panią zapewnić, że wspomniane ankiety dostępne są we 
wszystkich jednostkach penitencjarnych, w tym w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich. 
Każda osoba, która nie posiada wydrukowanego oświadczenia otrzymuje je od Służby Więziennej 
przed rozpoczęciem widzenia. 

Również w kwestii wyposażania osadzonych w środki ochrony osobistej przed przystąpieniem 
do realizacji widzenia prezentuję stanowisko zbieżne z prezentowanym przez Panią poglądem. 
Osadzeni mają możliwość dokonania zakupu rękawiczek i maseczek w kantynie lub otrzymania ich za 
pośrednictwem paczki higienicznej. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek, dyrektor 
jednostki penitencjarnej może wyposażyć osadzonego w wyżej wymienione środki ochrony osobistej. 
Za pośrednictwem dyrektorów okręgowych Służby Więziennej rekomendowałem przyjęcie 
powyższego rozwiązania we wszystkich jednostkach penitencjarnych. 

Wszystkie działania podejmowane przez Służbę Więzienną są skoordynowane z wytycznymi 
Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Dyrektorzy jednostek penitencjarnych 
powołali zespoty robocze do spraw koordynowania czynności podejmowanych w związku 
z zagrożeniem epidemiologicznym, które na bieżąco współpracują z właściwymi terytorialnie 
Państwowymi Wojewódzkimi i Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi. Podejmowane 
decyzje w kwestii realizacji widzeń konsultowane były z właściwymi terenowo Stacjami Sanitarno-
Epidemiologicznymi i są adekwatne do obecnej sytuacji panującej w konkretnej jednostce 
penitencjarnej. J 
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