
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700
Infolinia obywatelska 800 676 676

biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl

BIURO
RZECZNIKA  PRAW  OBYWATELSKICH

Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich
Hanna Machińska

IX.517.664.2020.MK

Szanowny Panie Dyrektorze,

w piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, jakie wpłynęło do Biura 

RPO w dniu 14 kwietnia 2020 r. (l. dz. DWOiP-II.53.1.2020), Rzecznik Praw Obywatelskich 

otrzymał informacje na temat działań podejmowanych w jednostkach penitencjarnych w 

dobie pandemii koronawirusa. Utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego sprawia 

jednak, że wciąż pojawiają się nowe zagadnienia, które są przedmiotem zainteresowania 

Rzecznika. 

Po pierwsze, z udostępnionego Rzecznikowi raportu zdarzeń nadzwyczajnych z dnia 

12 kwietnia 2020 r. wynika, iż w dniu 11 kwietnia 2020 r. w Zakładzie Karnym w  Chełmie 

doszło do zbiorowego wystąpienia osadzonych, polegającego na odmowie przyjęcia 

posiłków. Informacje przekazywane w mediach wskazują, że u podłoża tego wystąpienia 

leżało wprowadzenie przez dyrektora jednostki obostrzeń związanych z profilaktyką zakażeń 

koronawirusem. 

W związku z tym, uprzejmie proszę o przedstawienie Rzecznikowi informacji na temat 

ustalonych przyczyn powstania tego zdarzenia, jego przebiegu i skutków oraz działań 

podjętych w związku z tym zdarzeniem przez Służbę Więzienną. Ponadto, bardzo proszę o 

informację jakie odstępstwa od porządku wewnętrznego Zakładu Karnego w Chełmie, na 

mocy decyzji dyrektora, są stosowane w jednostce wobec osadzonych, by nieco zmniejszyć 

dolegliwości wynikające z ograniczeń podyktowanych stanem epidemiologicznym. 

Warszawa, 15-04-2020 r.

Pan
płk Andrzej Leńczuk
Zastępca Dyrektora Generalnego 
Służby Więziennej
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Po drugie, zgodnie z zapowiedzią rządu, z dniem 16 kwietnia 2020 r. wprowadzony 

zostanie obowiązek zasłaniania ust i nosa przez osoby znajdujące się w miejscach 

publicznych. Obowiązek ma dotyczyć wszystkich, którzy będą przebywać na ulicach, w 

środkach komunikacji miejskiej, w urzędach, sklepach czy zakładach pracy. 

Mając to na uwadze, uprzejmie proszę o powiadomienie, czy w uzgodnieniu z 

Głównym Inspektorem Sanitarnym zostały podjęte w Centralnym Zarządzie SW decyzje, w 

jaki sposób obowiązek ten będzie realizowany przez funkcjonariuszy SW i pracowników 

cywilnych jednostek penitencjarnych, jak również przez osoby pozbawione wolności w 

czasie przebywania przez nich poza celą mieszkalną. Jeśli obowiązek noszenia maseczek 

przewidziano także wobec osób pozbawionych wolności, to w jakich okolicznościach i jakiej 

grupy osadzonych będzie to dotyczyło. 

Uprzejmie proszę także o udzielenie informacji, czy poszczególne jednostki 

penitencjarne zostały wyposażone w odpowiednią do potrzeb liczbę maseczek ochronnych 

oraz czy jest prowadzona akcja informacyjna na temat zasad prawidłowego ich użytkowania.

Mając na uwadze, jak dynamicznie zmienia się sytuacja w zakresie zagrożeń 

spowodowanych epidemią koronawirusa, zwracam się z prośbą o  udzielenie wskazanych 

powyżej informacji w trybie pilnym.

Pragnę jednocześnie zauważyć, że pismo Sekretarza Stanu Michała Wójcika nie 

obejmuje odpowiedzi na szereg pytań jakie zostały postawione w dotychczasowej 

korespondencji z Centralnym Zarządem SW, zwłaszcza w pismach z dnia 26 marca (do 

Dyrektor Biura Służby Zdrowia CZSW), 30 marca (do Zastępcy Dyrektora Generalnego SW) 

i 3 kwietnia 2020 r. (do Dyrektora Generalnego SW). Będę zatem wdzięczna za udzielenie, 

w trybie pilnym, szczegółowej odpowiedzi na wszystkie dotychczas postawione pytania.

Z poważaniem

Hanna Machińska

Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich
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