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W nawiązaniu do pisma IX.517.664.2020.ED z dnia 26 marca 2020 r., dotyczącego zapewnienia 
właściwej opieki medycznej osadzonym w związku z pandemią koronawirusa, uprzejmie informuje, iż 
Służba Więzienna pozostając w stałym kontakcie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, stosuje się 
bezwzględnie do wytycznych powyższej instytucji, jako nadrzędnej i właściwej do organizacji zadań i 
sposobu postępowania w przypadku epidemii choroby zakaźnej. W związku z powyższym, informuję:

1. Ile testów wykrywających zarażenie koronawirusem przeprowadzono u skazanych 
tymczasowo aresztowanych?
Testy wykrywające zarażenie koronawirusem są w dyspozycji właściwych powiatowo Stacji 
Sanitarno -  Epidemiologicznych i placówek pozawięziennych dedykowanych leczeniu 
koronawirusa. Każdorazowo, w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem jest 
powiadamiana właściwa Stacja. W jej kompetencji leży decyzja o wykonaniu testów.

2. W przypadku ilu osób wynik badania był pozytywny?
Na dzień 03.04.2020 r. potwierdzono zakażenie koronawirusem pozytywnym wynikiem 
testów u 2 osób pozbawionych wolności.

3. U ilu osób występują symptomy chorobowe, a nie wykonano u nich testów weryfikacyjnych ? 
Na dzień 03.04.2020r. w jednostkach penitencjarnych nie stwierdzono transmisji poziomej 
zakażenia. Znacząca większość osadzonych izolowanych na podstawie decyzji właściwej 
miejscowo Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej przybyła z terenów utrwalonej transmisji 
wirusa i nie wykazuje objawów chorobowych. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia i 
wystąpienia symptomów choroby, ponownie zawiadamiana jest powyższy organ, w celu 
wytyczenia dalszego sposobu postępowania (dyslokacja do wskazanego szpitala zakaźnego 
jednoimiennego) i wykonanie testów.

4. Ilu więźniów objętych jest kwarantanną i czy przebywają oni wszyscy w celach pojedynczych? 
Na dzień 03.04.2020 r., 59 osób pozbawionych wolności było objętych kwarantanną/izolacją, 
która odbywa się zgodnie z wytycznymi właściwej miejscowo Stacji Sanitarno -  
Epidemiologicznej.

5. Czy doszło do jakiegokolwiek zgonu osoby pozbawionej wolności w związku z zarażeniem 
koronawirusem?
Nie doszło do zgonu osoby pozbawionej wolności w związku z zarażeniem koronawirusem.
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6. Czy w związku z sytuacją epidemii pojawiły się problemy z brakiem w jednostkach 
penitencjarnych personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, a tym samym trudności z dostępem 
osadzonych do świadczeń medycznych?
Problem braku kadry medycznej jest problemem sygnalizowanym od długiego czasu i dotyka

obecną chwilę, ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych realizowanych na terenie 
jednostek penitencjarnych jest zachowana, w ramach ograniczeń rekomendowanych przez 
powiatowe stacje Sanitarno -  Epidemiologiczne. Wszystkim wymagającym niezbędnej 
interwencji lekarskiej, zagrażającej życiu lub zdrowiu, udzielane są stosowne świadczenia 
medyczne, również w pozawięziennych podmiotach leczniczych.

7. Czy wprowadzono specjalne procedury dotyczące udzielania więźniom świadczeń lekarskich 
np. ograniczono liczbę specjalistycznych badań, zabiegów w publicznych placówkach służby 
zdrowia, zwiększono częstotliwość przyjęć lekarzy w oddziałach mieszkalnych?
Terminy i dostępność do specjalistycznych badań, zabiegów i procedur realizowanych przez 
Służbę Więzienną w placówkach pozawięziennych, uzależniona jest od dostępności tych 
placówek. Na obecną chwilę, większość specjalistycznych pozawięziennych podmiotów 
leczniczych świadczy jedynie procedury medyczne związane z ratowaniem zdrowia i życia 
wszystkich obywateli RP. w tym osób pozbawionych wolności.

8. Czy wyznaczono tzw. zakaźny jednoimienny szpital więzienny dla chorych z odpowiednim 
wyposażeniem w sprzęt ochrony osobistej: kombinezony, maseczki, gogle, a ile taki oddział 
szpitalny ma łóżek i łóżek respiratorowych?
Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) Minister 
Sprawiedliwości nie jest właściwym do powołania jednoimiennego szpitala zakaźnego. 
Ewentualni osadzeni wymagający hospitalizacji, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z 
Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz na podstawie powyższego aktu prawnego, winni być 
kierowani do szpitali jednoimiennych zakaźnych podległych Ministrowi Zdrowia.

9. Czy pracownicy i funkcjonariusze Służby Więziennej zostali zaopatrzeni w środki ochrony 
osobistej i czy liczba oraz rodzaj tyc:i środków jest wystarczająca?

Dyrektorom jednostek penitencjarnych polecono za pośrednictwem okręgowych 
inspektoratów Służby Więziennej zaopatrzenie jednostek penitencjarnych w adekwatną do 
potrzeb ilość środków dezynfekcyjnych i środków ochrony osobistej, w ramach 
obowiązujących umów, a także na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 374). Jednocześnie, Minister Sprawiedliwości zapotrzebował w Agencji Rezerw 
Materiałowych adekwatne i możliwe do pozyskania środki, które zostały przekazane na rzecz 
Służby Więziennej. Na obecną chwilę wszelkie tego typu zakupy w związku z aktualnymi 
potrzebami są rozlokowywane przez okręgowe inspektoraty Służby Więziennej na podstawie 
specyfiki jednostek zlokalizowanych na ich terenie i dynamiki sytuacji epidemiologicznej w 
danym regionie.

nie tylko więzienną służbę zdrowia, ale również placówki pozawięzienne. Na
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