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SYTUACJA OSÓB TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH W POLSKICH 

JEDNOSTKACH PENITENCJARNYCH W CZASIE PANDEMII – 

UAKTUALNIENIE 

 

 

Liczba osób 60+ tymczasowo aresztowanych w polskich jednostkach penitencjarnych 

 

Koronawirus SARS-CoV-2 dotyka najbardziej osób w wieku powyżej 60 roku życia. Dane 

statystyczne udowadniają, że w ostatnich latach liczba osób z tej grupy wiekowej wśród 

tymczasowo aresztowanych wzrasta. W przeddzień epidemii było ich w Polsce blisko 500, co 

stanowiło 5% wszystkich tymczasowo aresztowanych. W 2020 liczba tymczasowo 

aresztowanych powyżej 60 roku życia wzrosła do 475.  

 

1 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Wykres został opracowany na podstawie danych statystycznych opublikowanych przez Służbę Więzienną pod 
adresem: https://www.sw.gov.pl/dzial/statystyka. 
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Liczba osób tymczasowo aresztowanych w czasie pandemii 

 

2 

 

Zmiany w zakresie liczebności osób tymczasowo aresztowanych prezentowały się w odmienny 

sposób niż w odniesieniu do osób skazanych. Od kwietnia do września 2020 roku liczba osób 

tymczasowo aresztowanych wzrastała i osiągnęła poziom 9 466 osób. Następnie pomiędzy 

październikiem 2020 a grudniem 2020 roku nastąpił znaczny spadek liczby osób, względem 

których stosowano najsurowszy środek zapobiegawczy (o prawie 800 osób). Od grudnia 2020 

roku nie sposób wykazać jednolitej tendencji w zakresie liczby osób tymczasowo 

aresztowanych. Wciąż jednak ponad 8500 osób przebywa w aresztach śledczych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Wykres został opracowany na podstawie danych statystycznych opublikowanych przez Służbę Więzienną pod 

adresem: https://www.sw.gov.pl/dzial/statystyka.  
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Procent tymczasowo aresztowanych w stosunku do ogólnej populacji w jednostkach 

penitencjarnych w czasie pandemii 

 

 

 

Z powyższego wykresu wynika, że w początkowym okresie epidemii koronawirusa SARS-

CoV-2 odsetek osób tymczasowo aresztowanych w całej populacji osób pozbawionych 

wolności zwiększył się z 11,3% w marcu 2020 roku do 13,7% we wrześniu 2020 roku, co dało 

wzrost o prawie 2,5%. Było to wynikiem zmniejszenia się liczby osób skazanych w 

jednostkach penitencjarnych. Dopiero od października 2020 roku widzimy zmniejszenie 

odsetka osób tymczasowo aresztowanych względem całej populacji w aresztach śledczych i 

zakładach karnych w Polsce – z 13,6% w październiku 2020 do 11,9% w lipcu 2021. Obecnie 

odsetek ten wynosi ok. 12% 

 

WNIOSKI 

• Od 2015 roku liczba tymczasowo aresztowanych powyżej 60 roku życia 

systematycznie wzrasta z 157 w 2015 roku do 475 w 2020 roku.  

• Pomimo znacznego wzrostu liczby tymczasowo aresztowanych od kwietnia do 

września 2020 roku ich liczba obecnie uległa spadkowi – z 8 285 w kwietniu 2020 roku 

do 9 466 we wrześniu 2020 roku. Wciąż jednak ponad 8 500 osób przebywa w 

aresztach śledczych. 

• Odestek tymczasowo aresztowanych jest wysoki i wynosi ok. 12%.  
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