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dotychczasowa korespondencja prowadzona pomiędzy Rzecznikiem Praw 

Obywatelskich a kierownictwem Służby Więziennej w przedmiocie, powodowanych 

zagrożeniem epidemicznym, ograniczeń w realizacji widzeń na terenie jednostek 

penitencjarnych – przynosiła konstatację, iż kluczowym elementem strategii 

przeciwepidemicznej jest monitorowanie zagrożenia i adekwatne do niego, elastyczne 

regulowanie zasad odbywania widzeń.

Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie zapewniał, iż rozumie wyzwania 

stojące przed Służba Więzienną związane z koniecznością zapewnienia 

bezpieczeństwa zdrowotnego osadzonym, osobom odwiedzającym, funkcjonariuszom 

oraz pracownikom Służby Więziennej. Dostrzega też, iż przyjęte rozwiązania przyniosły 

rezultaty w postaci braku dużych ognisk zachorowań i znacznego odsetka osób 

zaszczepionych wśród osadzonych.



- 2 -

Notowany w ostatnich tygodniach spadek liczby osób zarażonych wirusem SARS-

CoV-2 oraz zmniejszona liczba hospitalizacji w przebiegu Covid-19 skłoniły rząd do 

rezygnacji ze znacznej części obowiązujących dotychczas obostrzeń sanitarnych1.

Zniesiono m.in. limity dotyczące liczby osób mogących przebywać w sklepach, 

restauracjach, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych czy spotkaniach rodzinnych. 

W przestrzeni medialnej pojawiła się także deklaracja Ministra Zdrowia, iż przedstawił 

Premierowi rekomendację zniesienia obostrzeń związanych z noszeniem maseczek, 

kwarantanną i izolacją od początku kwietnia 2022 roku.

Powyższe fakty nie pozostają bez wpływu na sytuację osób pozbawionych 

wolności i zapewne były przedmiotem analizy Pana Dyrektora w kontekście dalszego 

utrzymywania zmniejszonej częstotliwości widzeń oraz limitu osób mogących w nich 

uczestniczyć, w tym szczególnie małoletnich dzieci.

Spostrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich o znacznej dolegliwości obecnych 

rozwiązań dla realizacji prawa do życia rodzinnego skazanych były przedmiotem 

wcześniejszej korespondencji, odstąpię zatem od ich przytaczania. Ufam także, iż Pan 

Dyrektor podziela wielokrotnie przedstawiane argumenty o korzystnym wpływie 

utrzymywania możliwie częstych i bezpośrednich relacji rodzinnych oraz kontaktów ze 

światem zewnętrznym na proces readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności.

Uprzejmie proszę zatem o poinformowanie czy prowadzony monitoring sytuacji 

epidemicznej pozwala w ocenie Służby Więziennej na dalsze normalizowanie zasad 

odbywania widzeń i w jakiej perspektywie czasowej planowane jest przywrócenie ich 

częstotliwości sprzed wybuchu pandemii, a także, co szczególnie istotne, dopuszczenie 

większej liczby małoletnich do odbywania widzeń z rodzicami pozbawionymi wolności.

Z poważaniem,

Hanna Machińska

Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/

1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 473).
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