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Szanowana Pani Rzecznik,
uprzejmie dziękuję za wyrażone w piśmie z dnia 9 września 2020 roku (IX.517.1642.2020.KK),
zainteresowanie podejmowanymi przez Służbę Więzienną działaniami na rzecz funkcjonowania
jednostek penitencjarnycłi, szczególnie w zakresie realizacji praw osadzonego, mimo trwającej
epidemii.
Niezwykle istotne pozostają dostrzeżone przez Panią Rzecznik działania mające na celu
zapewnienie bezpieczeństwa osadzonym oraz osobom odwiedzającym.
Odnosząc się do ponownie poruszanej tematyki dotyczącej realizacji widzeń osadzonycłi
z dziećmi uprzejmie informuję, że Służba Więzienna w każdym przypadku dokonuje szczegółowej
analizy proponowanycłi przez Rzecznika Praw Obywatelskicłi rozwiązań. W tym aspekcie należy
podkreślić, że udzielanie widzeń w sposób całkowicie eliminujący sposobność nawiązania bliższego
kontaktu, czyli w sposób, w jaki co do zasady, realizowane są widzenia tymczasowo aresztowanych
z definicji realizowany jest w aresztach) śledczycłi. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, areszty
śledcze mogą być tworzone jako samodzielne areszty lub jako wyodrębnione oddziały zakładów
karnycłi, te natomiast organizowane są jako jednostki typu zamkniętego, półotwartego i otwartego,
które różnią się w szczególności stopniem zabezpieczenia, izolacji osadzonycłi oraz wynikającymi
z tego icłi obowiązkami i uprawnieniami. Oznacza to, że ze względów formalnycłi, część zakładów
karnycłi i aresztów śledczych typu otwartego lub półotwartego nie posiada infrastruktury do realizacji
widzeń w zaproponowanej formie.
Mając powyższe na uwadze oraz wprowadzane, od 1 sierpnia 2020 roku, stopniowe
łagodzenie ograniczeń wynikających z art. 247 Kodeksu karnego wykonawczego nie tylko nie stanowiło
dodatkowych

obostrzeń lecz było wyrazem szczególnej troski o zdrowie dzieci osadzonych

i zapewnienie im bezpieczeństwa epidemicznego.
Jednocześnie zgadzam się z formułowaną przez Panią Rzecznik tezą, że brak możliwości
spotkania z dziećmi, szczególnie w przypadku rodziców przebywających w izolacji więziennej pozostają
niezwykle dolegliwe. Istotna, w tym kontekście, pozostaje zawarta w Pani piśmie treść, że aktualna

wyjątkowa sytuacja wymaga szczególnych działań zmierzających do ochrony osób przed zakażeniem
SARS-Co\/ - 2 i to one stanowią podstawę podejmowanych przez Służbę Więzienną działań.
Zapewniam, że sytuacja epidemiczna jest stale monitorowana przez Centralny Zarząd Służby
Więziennej, a podjęte w tym kontekście działania pozostające w zainteresowaniu Pani Rzecznik,
zgodne z normatywnymi uregulowaniami stanowią jedynie czasowe rozwiązania.
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