
jednostka ograniczenie art. kkw sposób ograniczenia do kiedy ograniczono inne info link do źródła

OISW Białystok

AŚ Białystok

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zgoda sędziego penitencjarnegona przedłużenie 

przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku 

okresu wstrzymania 

6 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)
https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-bialymstoku-komunikat-wazne

AŚ Hajnówka

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnych; 

2) udzielanie osadzonym widzeń;

3) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych; 

4) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym.

105, 106, 121, 135

Zgoda sędziego penitencjarnego na przedłużenie 

przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Hajnówce 

okresu wstrzymania 

8 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)
https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-hajnowce-komunikatt

AŚ Suwałki

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zgoda sędziego penitencjarnego na przedłużenie 

przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach 

okresu wstrzymania 

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)
https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-suwalkach-komunikat2

ZK Białystok

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych; 

4) z uwagi na zaistniałe zagrożenie przyjmowanie wpłat dla osadzonych odbywać 

się będzie wyłącznie w formie bezgotówkowej (przelewy, przekazy pieniężne).

105 § 1 w zw. z 113, 105, 106, 121
Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

24 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 25 dni)

Zakład Karny w Białymstoku podejmie wszelkie możliwe 

do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych  

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.  

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-bialystok-komuni

ZK Czerwony Bór

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnych; 

2) udzielanie osadzonym widzeń;

3) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych; 

4) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym.

105, 106, 121, 135

Sędzia Penitencjarny na mocy art. 247§2KKW 

Zarządzeniem z dnia 25 marca 2020r. wyraził 

zgodę na przedłużenie o kolejne 14 dni- od 26 

marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r.- przez 

Dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze

10 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-czerwony-bor-komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-

covid-19%202

ZK Grądy-Woniecko

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Sędzia Penitencjarny na mocy art. 247 § 2 KKW 

pismem Pen.430-1/20 z dn. 23.03.2020 r. wyraził 

zgodę na przedłużenie przez Dyrektora Zakładu 

Karnego w Grądach Woniecko okresu wstrzymania

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-grady-woniecko-komunikat2

ZK w Przytułach Starych

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych (za 

wyjątkiem skazanych zatrudnionych na rzecz kontrahentów produkujących 

żywność);

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych; 

4) zamknięcia cel mieszkalnych oraz wstrzymania spacerów w zakładzie karnym 

typu półotwartego i otwartego (po 3 dniach to ostatnie zostało przywrócone).

105, 106, 112, 121

Sędzia Penitencjarny na mocy art. 247 § 2 KKW 

Zarządzeniem z dnia 24.03.2020 r. wyraził zgodę 

na przedłużenie przez Dyrektora Zakładu Karnego 

w Przytułach Starych okresu wstrzymania na 

terenie Zakładu Karnego w Przytułach Starych

8 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-przytulach-starych-aktualizacja-komunikatu 

OISW Bydgoszcz 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-bialymstoku-komunikat-wazne
https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-hajnowce-komunikatt
https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-suwalkach-komunikat2
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-bialystok-komuni
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-czerwony-bor-komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19 2
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-czerwony-bor-komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19 2
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-grady-woniecko-komunikat2
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-przytulach-starych-aktualizacja-komunikatu


AŚ Bydgoszcz

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

14 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 20 dni)

Areszt Śledczy w Bydgoszczy podejmie wszelkie możliwe 

do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych  

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-bydgoszczy-

komunikatprzed%C5%82u%C5%BCenie

ZK Inowrocław

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

14 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 20 dni)

Zakład Karny w Inowrocławiu oraz Oddział Zewnętrzny w 

Toruniu podejmą wszelkie możliwe do realizacji działania, 

dostosowane do swoich możliwości, mające na celu 

kompensację wprowadzonych  ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej. // Akcja szycia maseczek przez osadzonych: 

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-

inowroclawiu-przylaczamy-sie-do-akcji-szyjemy-maseczki 

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-inowroclawiu-komunikat.

ZK Bydgoszcz-Fordon

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

14 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 20 dni)

Zakład Karny w Bydgoszczy Fordonie i Oddział Zewnętrzny 

w Strzelewie podejmą wszelkie możliwe do realizacji 

działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na 

celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-bydgoszczy-fordonie-komunikat..

ZK nr 1 Grudziądz

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

14 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 20 dni)

Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu podejmie wszelkie 

możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych 

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej. // Szycie maseczek przez 

osadzone: https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-

w-grudziadzu-szyjemy-maseczki

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-w-grudziadzu-komunikat3

ZK nr 2 Grudziądz

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

14 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 20 dni)

Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu podejmie wszelkie 

możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych 

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-2-w-grudziadzu-komunikat3

ZK Koronowo

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie na postawie art. 247 § 1 k.k.w., 

ewentualne przedłużenie na podstawie art.  247 § 

2 k.k.w.

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Zakład Karny w Koronowie podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-chojnicach-ko001

ZK Potulice

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

14 kwietnia 2020 r. 

(ograniczenia 

wprowadzone na 21 dni)

Zakład Karny w Potulicach oraz Oddział Zewnętrzny w 

Potulicach podejmuje wszelkie możliwe do realizacji 

działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na 

celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-potulicach-komunikat2

ZK Włocławek

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

 14 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 20 dni)

Zakład Karny we Włocławku podejmie wszelkie możliwe 

do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych 

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-we-wloclawku-komunikat.,

OZ Bydgoszcz - - - brak informacji i komunikatów dotyczących COVID-19 -

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-bydgoszczy-komunikatprzed%C5%82u%C5%BCenie
https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-bydgoszczy-komunikatprzed%C5%82u%C5%BCenie
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-inowroclawiu-komunikat
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-bydgoszczy-fordonie-komunikat
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-w-grudziadzu-komunikat3
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-2-w-grudziadzu-komunikat3
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-chojnicach-ko001
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-potulicach-komunikat2
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-we-wloclawku-komunikat


OZ Potulice

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

14 kwietnia 2020 r. 

(ograniczenia 

wprowadzone na 21 dni)

Zakład Karny w Potulicach oraz Oddział Zewnętrzny w 

Potulicach podejmuje wszelkie możliwe do realizacji 

działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na 

celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-potulicach-komunikat2

OZ Strzelewo

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

14 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 20 dni)

Zakład Karny w Bydgoszczy Fordonie i Oddział Zewnętrzny 

w Strzelewie podejmą wszelkie możliwe do realizacji 

działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na 

celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://sw.gov.pl/jednostka/oddzial-zewnetrzny-w-strzelewie

OZ Czersk

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie na postawie art. 247 § 1 k.k.w., 

ewentualne przedłużenie na podstawie art.  247 § 

2 k.k.w.

14 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 20 dni)

Zakład Karny w Koronowie podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej. // akcja maseczki: 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-

czersku-wlaczylismy-sie-do-akcji-szyjemy-maseczki

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-czersku-k001

OZ Chojnice

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie na postawie art. 247 § 1 k.k.w., 

ewentualne przedłużenie na podstawie art.  247 § 

2 k.k.w.

14 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 20 dni)

Zakład Karny w Koronowie podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-chojnicach-komunikat001

OZ Toruń

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

14 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 20 dni)

Zakład Karny w Inowrocławiu oraz Oddział Zewnętrzny w 

Toruniu podejmą wszelkie możliwe do realizacji działania, 

dostosowane do swoich możliwości, mające na celu 

kompensację wprowadzonych  ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-toruniu-komunikat.

OISW Gdańsk

AŚ Elbląg

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnych; 

2) udzielanie osadzonym widzeń;

3) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych; 

4) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym.

105, 106, 121, 135

Zarządzenie na podstawie art. 247 § 1 k.k.w., 

ewentualne przedłużenie na podstawie art. 247 § 

2 k.k.w.

5 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Areszt Śledczy w Elblągu oraz Oddział Zewnętrzny w 

Braniewie podejmie wszelkie możliwe do realizacji 

działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na 

celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-elblagu-komunikat-1

AŚ Gdańsk

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych; 

4) widzenia z obrońcami, pełnomocnikami, notariuszami, kuratorami sądowymi, 

pełnomocnicy przed ETPCz (!)

105, 106, 121, 217

Zgoda Sędziego Penitencjarnego Sądu 

Okręgowego w Gdańsku, ewentualne przedłużenie 

na postawie art. 247 § 2 k.k.w.

5 kwietnia 2020 r. 

(przedłużone o 14 dni)

Areszt Śledczy w Gdańsku podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności poszerzono 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-gdansku-komunikat3

AŚ Starogard Gdański

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zgoda Sędziego Penitencjarnego Sądu 

Okręgowego w Gdańsku, ewentualne przedłużenie 

na postawie art. 247 § 2 k.k.w.

5 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

 Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim podejmie 

wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do 

swoich możliwości, mające na celu kompensację 

wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym 

wolności poszerzono uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-starogardzie-gdanskim-komunikat3

AŚ Wejherowo

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

31 marca 2020 r. 

(przedłużenie o 4 dni)

Areszt Śledczy w Wejherowie podejmie wszelkie możliwe 

do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych  

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej. 

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-wejherowie-komunika

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-potulicach-komunikat2
https://sw.gov.pl/jednostka/oddzial-zewnetrzny-w-strzelewie
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-czersku-k001
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-chojnicach-komunikat001
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-toruniu-komunikat
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-elblagu-komunikat-1
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-gdansku-komunikat3
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-starogardzie-gdanskim-komunikat3
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-wejherowie-komunika


ZK Gdańsk-Przeróbka

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń. 
105, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

5 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce podejmie wszelkie 

możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych 

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności poszerzono 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gdansku-przerobce-aktualizacja-komunikat-

widzenia

ZK Kwidzyn

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń. 105, 121
Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

5 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 19 dni)

Zakład Karny w Kwidzynie podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-kwidzynie-komunikat-ochrona-profilaktyka-

koronawirus

ZK Malbork

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

5 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 20 dni)

Zakład Karny w Malborku podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-malborku-komunikat%201 

ZK Sztum

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Sztumnie na postawie 

art. 247 § 1 k.k.w., ewentualne przedłużenie na 

podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

5 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 20 dni)

Zakład Karny w Sztumie podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych  ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.  

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-sztumie-komunikat-widzenia-praca-nab

OZ Braniewo

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie  na postawie art. 247 § 1 k.k.w., 

ewentualne przedłużenie na podstawie art.  247 § 

2 k.k.w.

5 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 12  dni)

Areszt Śledczy w Elblągu oraz Oddział Zewnętrzny w 

Braniewie podejmie wszelkie możliwe do realizacji 

działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na 

celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-braniewie-komunikat-2

OISW Katowice

AŚ Bytom

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121 Nie podano podstawy prawnej b/d https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-bytomiu-komunikat,%20bezterminowo

AŚ Częstochowa

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

w najnowszym 

komunikacie nie podano 

daty końcowej, w 

poprzednim do 1 

kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Zostaną podjęte wszelkie możliwe do realizacji działania, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej. 

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-czestochowa--k

AŚ Gliwice

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora AŚ w Gliwicach na 

podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii 

8 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 9 dni)

Areszt Śledczy w Gliwicach podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych  ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej. 

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-gliwice-komunikat-3

AŚ Katowice

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121 Nie podano podstawy prawnej

w najnowszym 

komunikacie nie podano 

daty końcowej, w 

poprzednim do 31 marca 

2020 r. (przedłużenie o 7 

dni)

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-katowice-komunikat5

AŚ Mysłowice

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

w najnowszym 

komunikacie nie podano 

daty końcowej, w 

poprzednim do 31 marca 

2020 r. (przedłużenie o 7 

dni)

Administracja Aresztu Śledczego w Mysłowicach podejmie 

wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do 

swoich możliwości, mające na celu kompensację 

wprowadzonych  ograniczeń, a osobom pozbawionym 

wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do 

utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą 

środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-myslowice-komunikat..

AŚ Sosnowiec

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121 Nie podano podstawy prawnej

w najnowszym 

komunikacie nie podano 

daty końcowej, w 

poprzednim do 23 marca 

2020 r. (przedłużenie o 7 

dni)

Administracja Aresztu Śledczego w Sosnowcu podejmie 

wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do 

swoich możliwości, mające na celu kompensację 

wprowadzonych  ograniczeń, a osobom pozbawionym 

wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do 

utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą 

środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej. 

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-sosnowcu-komunikat3

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gdansku-przerobce-aktualizacja-komunikat-widzenia
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gdansku-przerobce-aktualizacja-komunikat-widzenia
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-kwidzynie-komunikat-ochrona-profilaktyka-koronawirus
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-kwidzynie-komunikat-ochrona-profilaktyka-koronawirus
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-malborku-komunikat 1
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-sztumie-komunikat-widzenia-praca-nab
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-braniewie-komunikat-2
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-bytomiu-komunikat, bezterminowo
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-czestochowa--k
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-gliwice-komunikat-3
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-katowice-komunikat5
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-myslowice-komunikat
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-sosnowcu-komunikat3


AŚ Tarnowskie Góry

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121 Nie podano podstawy prawnej

w najnowszym 

komunikacie nie podano 

daty końcowej, w 

poprzednim do 31 marca 

2020 r. (przedłużenie o 7 

dni)

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/(3)areszt-sledczy-tarnowskie-gory-komunikat

ZK Cieszyn

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Cieszynie na 

podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii 

6 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 10 dni)

 Zakład Karny w Cieszynie oraz Oddział Zewnętrzny w 

Bielsku Białej podejmą wszelkie możliwe do realizacji 

działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na 

celu kompensację wprowadzonych  ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej. 

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-cieszyn-komunikat-sluzby-wiezienne

ZK Herby

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121 Nie podano podstawy prawnej

w najnowszym 

komunikacie nie podano 

daty końcowej, w 

poprzednim do 1 

kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Herbach 

podejmą wszelkie możliwe do realizacji działania, 

dostosowane do swoich możliwości, mające na celu 

kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.  

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-herby-komunikat4

ZK Jastrzębie-Zdrój

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121 Nie podano podstawy prawnej

w najnowszym 

komunikacie nie podano 

daty końcowej, w 

poprzednim do 1 

kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Ograniczenia te są niezbędne dla minimalizowania 

zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji 

służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i 

zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i 

pracowników Służby Więziennej. O zmianach w 

powyższym zakresie powiadomimy stosownym 

komunikatem.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-jastrzebiu-zdroju-komunikat-sW

ZK Racibórz

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Raciborzu, 

ewentualne przedłużenie na podstawie art. 247 § 

2 k.k.w.

6 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Skazani szyją maseczki - 

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-raciborz-

skazani-szyja-maseczki-ochronne
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-raciborz-komunikat-sluzby-wieziennej-4

ZK Wojkowice

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Wojkowicach , 

ewentualne przedłużenie na podstawie art. 247 § 

2 k.k.w.

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Administracja Zakładu Karnego podejmie wszelkie 

możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych 

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-wojkowice-komunikat%201

ZK Zabrze

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121 Nie podano podstawy prawnej

w najnowszym 

komunikacie brak daty 

końcowej, w poprzednim 

do 1 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Administracja Zakładu Karnego w Zabrzu podejmie 

wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do 

swoich możliwości, mające na celu kompensację 

wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym 

wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do 

utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą 

środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-zabrze-komunikat3

OZ Lubliniec

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121 Nie podano podstawy prawnej

w najnowszym 

komunikacie brak daty 

końcowej, w poprzednim 

do 1 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Herbach 

podejmą wszelkie możliwe do realizacji działania, 

dostosowane do swoich możliwości, mające na celu 

kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-lublincu-komunikat4

OZ Wąsosz Górny

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121 Nie podano podstawy prawnej

w najnowszym 

komunikacie nie podano 

daty końcowej, w 

poprzednim do 1 

kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Zostaną podjęte wszelkie możliwe do realizacji działania, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej. 

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-wasoszu-gornym-ko

OZ Ciągowice

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Wojkowicach na 

podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii , ewentualne przedłużenie na podstawie 

art. 247 § 2 k.k.w.

8 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-wojkowice-komunikat-sluzby-wieziennej

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/(3)areszt-sledczy-tarnowskie-gory-komunikat
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-cieszyn-komunikat-sluzby-wiezienne
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-herby-komunikat4
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-jastrzebiu-zdroju-komunikat-sW
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-raciborz-komunikat-sluzby-wieziennej-4
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-wojkowice-komunikat 1
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-zabrze-komunikat3
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-lublincu-komunikat4
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-wasoszu-gornym-ko
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-wojkowice-komunikat-sluzby-wieziennej


OZ Bielsko-Biała

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Cieszynie na 

podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii , ewentualne przedłużenie na podstawie 

art. 247 § 2 k.k.w.

6 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 9 dni)

Zakład Karny w Cieszynie oraz Oddział Zewnętrzny w 

Bielsku Białej podejmą wszelkie możliwe do realizacji 

działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na 

celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-bielsku-bialej-komunikat1

OISW Koszalin

AŚ Koszalin

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

8 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Areszt Śledczy w Koszalinie i Oddział Zewnętrzny w 

Dobrowie podejmie wszelkie możliwe do realizacji 

działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na 

celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m. in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-koszalinie-komunikat-w-sprawie-

przedluzenia-ograniczen

AŚ Słupsk

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych; 

4) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym;

5) udzielanie osadzonym widzeń oraz przepustek.

105, 106, 121, 135, 139
Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

10 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Areszt Śledczy w Słupsku wraz z Oddziałem Zewnętrznym 

w Ustce podejmie wszelkie możliwe do realizacji 

działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na 

celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, w tym:

- wprowadzenie dodatkowych aparatów telefonicznych w 

oddziałach mieszkalnych,

- wydłużenie czasu rozmów telefonicznych do 7 minut,

- ustalono dodatkowy dzień udzielania widzeń poprzez 

komunikator internetowy SKYPE - niedzielę.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-slupsku-komunikat-przedluzenie-okresu-w-

ktorym-wstrzymuje-sie-widzenia

ZK Czarne

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych (z 

wyłączeniem IGB Mazovia działu pralni, introligatorni, drukarek, Windows 2000); 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych; 

4) udzielanie osadzonym widzeń oraz przepustek.

105, 106, 121, 139
Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

 Zakład Karny w Czarnem podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m. in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej.  

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-czarne-komunikat2

ZK Koszalin

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

8 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Zakład Karny w Koszalinie podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m. in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-koszalinie-komunikat-w-sprawie-przedluzenia-

ograniczen

ZK Stare Borne

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnych; 

2) udzielanie osadzonym widzeń;

3) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych; 

4) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym.

105, 106, 121, 135
Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

6 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 12 dni)

Zakład Karny w Starem Bornem wraz z Oddziałem 

Zewnętrznym w Opatówku podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m. in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/Zak%C5%82ad%20Karny%20Stare%20Borne

ZK Wierzchowo

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnych; 

2) udzielanie osadzonym widzeń;

3) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych; 

4) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym.

105, 106, 121, 135
Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

13 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

 Zakład Karny w Wierzchowie podejmie wszelkie możliwe 

do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych 

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m. 

in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-wierzchowo-komunikat-w-sprawie-przedluzenia-

ograniczen

OZ Dobrowo

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

8 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Areszt Śledczy w Koszalinie i Oddział Zewnętrzny w 

Dobrowie podejmie wszelkie możliwe do realizacji 

działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na 

celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m. in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-dobrowie-komunikat-w-sprawie-

przedluzenia-ograniczen

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-bielsku-bialej-komunikat1
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-koszalinie-komunikat-w-sprawie-przedluzenia-ograniczen
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-koszalinie-komunikat-w-sprawie-przedluzenia-ograniczen
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-slupsku-komunikat-przedluzenie-okresu-w-ktorym-wstrzymuje-sie-widzenia
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-slupsku-komunikat-przedluzenie-okresu-w-ktorym-wstrzymuje-sie-widzenia
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-czarne-komunikat2
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-koszalinie-komunikat-w-sprawie-przedluzenia-ograniczen
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-koszalinie-komunikat-w-sprawie-przedluzenia-ograniczen
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/Zak%C5%82ad Karny Stare Borne
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-wierzchowo-komunikat-w-sprawie-przedluzenia-ograniczen
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-wierzchowo-komunikat-w-sprawie-przedluzenia-ograniczen
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-dobrowie-komunikat-w-sprawie-przedluzenia-ograniczen
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-dobrowie-komunikat-w-sprawie-przedluzenia-ograniczen


OZ Ustka

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych; 

4) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym;

5) udzielanie osadzonym widzeń oraz przepustek.

105, 106, 121, 135, 139
Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

10 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Areszt Śledczy w Słupsku wraz z Oddziałem Zewnętrznym 

w Ustce podejmie wszelkie możliwe do realizacji 

działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na 

celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, w tym:

- wprowadzenie dodatkowych aparatów telefonicznych w 

oddziałach mieszkalnych,

- wydłużenie czasu rozmów telefonicznych do 7 minut,

- ustalono dodatkowy dzień udzielania widzeń poprzez 

komuniator internetowy SKYPE - niedzielę.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-ustce-przed%C5%82u

OZ Opatówek

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnych; 

2) udzielanie osadzonym widzeń;

3) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych; 

4) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym.

105, 106, 121, 135
Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

6 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

 Zakład Karny w Starem Bornem wraz z Oddziałem 

Zewnętrznym w Opatówku podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m. in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/Oddzia%C5%82%20Zewn%C4%99trzny%20w%20Opat%C3%B

3wku

OZ Złotowo

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych (z 

wyłączeniem IGB Mazovia działu pralni, introligatorni, drukarek, Windows 2000); 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

 Zakład Karny w Czarnem podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m. in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej.  

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-zlotowie-komunikat3

OZ Szczecinek

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych (z 

wyłączeniem IGB Mazovia działu pralni, introligatorni, drukarek, Windows 2000); 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Czarnem na 

podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii , ewentualne przedłużenie na podstawie 

art. 247 § 2 k.k.w.

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

 Zakład Karny w Czarnem podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m. in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej.  

https://www.sw.gov.pl/assets/26/15/99/ff33a00ae7fa0351b98099f1707eb87db99ec3b0.pdf

OISW Kraków

AŚ Kielce

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych (za 

wyjątkiem przedsiębiorstw z branży spożywczej oraz ekspedycyjnej); 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

105, 106, 121

Zgoda sędziego penitencjarnego Sądu 

Okręgowego w Kielcach, po rozpoznaniu wniosku 

Dyrektora AŚ w Kielcach  na przedłużenie 

ograniczeń dla osadzonych 

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Areszt Śledczy w Kielcach podejmuje wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu rekompensatę wprowadzonych 

ograniczeń.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-kielcach-komunikat

AŚ Kraków

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych za 

wyjątkiem zatrudnienia w Catermed S.A. oraz na rzecz Okręgowego Inspektoratu 

Służby Więziennej w Krakowie.; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora AŚ w Krakowie na 

podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii , ewentualne przedłużenie na podstawie 

art. 247 § 2 k.k.w.

6 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Areszt Śledczy w Krakowie podejmuje wszelkie możliwe 

do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu rekompensatę 

wprowadzonych ograniczeń. Osobom pozbawionym 

wolności zostały poszerzone uprawnienia do 

utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą 

środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-krakowie-komunikat

ZK Kraków-Nowa Huta

1) udzielanie osadzonym widzeń; 

2) otrzymywania paczek innych niż żywnościowe; 

3) zatrudnienie osadzonych poza terenem zakładu karnego, za wyjątkiem 

zatrudnienia w grupie "Poczta Polska".

105, 121, 113a § 3
Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

6 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Zakład Karny w Krakowie-Nowej Hucie podejmie wszelkie 

możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich 

mozliwości, mające na celu kompensację 

wsprowadzonych ograniczeń.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/Komunikat%20Zak%C5%82adu%20Karnego%20w%20Krakowie%20

%E2%80%93%20Nowej%20Hucie

ZK Nowy Sącz

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

8 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Zakład Karny w Nowym Sączu podejmie wszelkie możliwe 

do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych 

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-nowym-saczu-komunikat3

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-ustce-przed%C5%82u
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/Oddzia%C5%82 Zewn%C4%99trzny w Opat%C3%B3wku
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/Oddzia%C5%82 Zewn%C4%99trzny w Opat%C3%B3wku
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-zlotowie-komunikat3
https://www.sw.gov.pl/assets/26/15/99/ff33a00ae7fa0351b98099f1707eb87db99ec3b0.pdf
https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-kielcach-komunikat
https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-krakowie-komunikat
https://sw.gov.pl/aktualnosc/Komunikat Zak%C5%82adu Karnego w Krakowie %E2%80%93 Nowej Hucie
https://sw.gov.pl/aktualnosc/Komunikat Zak%C5%82adu Karnego w Krakowie %E2%80%93 Nowej Hucie
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-nowym-saczu-komunikat3


ZK Nowy Wiśnicz

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych (za 

wyjątkiem zatrudnienia w P.H.P.U. „IMEX Marek – Sala” Spółka z o. o. z siedzibą 

w Brzesku); 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

105, 106, 121

Zgoda sędziego penitencjarnego Sądu 

Okręgowego w Tarnowie na przedłużenie okres 

trwania ograniczeń i zakazów wprowadzonych 

zarządzeniem Dyrektora ZK Nowy Wiśnicz 

9 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-nowym-wisniczu-komunikat-dyrektoa-zk-w-nowym-

wisniczu

ZK Pińczów

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń. 105, 121

Zgoda sędziego penitencjarnego Sądu 

Okręgowego w Kielcach  po rozpoznaniu wniosku 

Dyrektora ZK w Pińczowie na przedłużenie 

ograniczeń dla osadzonych, ewentualne 

przedłużenie na postawie 247 § 2 k.k.w.

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Zakład Karny w Pińczowie podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do  swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/komunikat.

ZK Tarnów

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych (za 

wyjątkiem przedsiębiorstwa branży spożywczej); 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

105, 106, 121

Zgoda sędziego penitencjarnego Sądu 

Okręgowego w Tarnowie po rozpoznaniu wniosku 

Dyrektora ZK w Tarnowie  na przedłużenie 

ograniczeń dla osadzonych

13 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Zakład Karny w Tarnowie podejmuje wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu rekompensatę wprowadzonych 

ograniczeń. Osobom pozbawionym wolności zostały 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej, a także do oglądania 

telewizji przez całą dobę.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-tarnowie-komunikatt

ZK Tarnów-Mościce

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych u 

kontrahentów zewnętrznych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zgoda sędziego penitencjarnego Sądu 

Okręgowego w Tarnowie po rozpoznaniu wniosku 

Dyrektora ZK w Tarnowie-Mościcach  na 

przedłużenie ograniczeń dla osadzonych

13 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Zakład Karny w Tarnowie - Mościcach podejmie wszelkie 

możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych  

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.  

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-tarnowie-moscicach-komunikat..

ZK Trzebinia

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnych; 

2) udzielanie osadzonym widzeń;

3) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych; 

4) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym.

105, 106, 121, 135

Zgoda sędziego penitencjarnego Sądu 

Okręgowego w Krakowie po rozpoznaniu wniosku 

Dyrektora ZK Trzebini  na przedłużenie zakazów i 

ograniczeń dla osadzonych

15 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Zakład Karny w Trzebini podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości i 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń. 

// Szycie maseczek i fartuchów przez więźniów: 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-trzebini-

wspieramy-sluzbe-zdrowia

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-trzebini-komunikat3

ZK Wadowiece

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zgoda sędziego penitencjarnego Sądu 

Okręgowego w Krakowie po rozpoznaniu wniosku 

Dyrektora ZK w Wadowicach na przedłużenie 

ograniczeń dla osadzonych

14 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Zakład Karny w Wadowicach podejmie wszelkie możliwe 

do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych 

ograniczeń. Osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej. W szczególności będą to: 

dodatkowe wideorozmowy za pośrednictwem 

komunikatora SKYPE realizowane w terminach 

przewidzianych na przeprowadzanie widzeń oraz 

wydłużony czas trwania rozmów telefonicznych do 10 

minut

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-wadowicach-zarzadzenie-w-sprawie-dzialan-

przeciwepidemicznych

OISW Lublin

AŚ Krasnystaw

Wstrzymane: 

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

Ograniczone: 

1) paczki (żywnościowe i higieniczne za pośrednictwem aresztu realizowane 

wyłącznie po złożeniu zamówienia w formie elektronicznej oraz pokryciu 

kosztów przelewem; ze sprzętem elektronicznym i odzieżą wyłącznie za 

pośrednictwem podmiotów świadczących usługi kurierskie lub pocztowe).

105, 106, 113a, 121
Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Areszt Śledczy w Krasnymstawie podejmuje wszelkie 

możliwe do realizacji działania, mające na celu 

kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostały m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-krasnystaw-komnikat

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-nowym-wisniczu-komunikat-dyrektoa-zk-w-nowym-wisniczu
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-nowym-wisniczu-komunikat-dyrektoa-zk-w-nowym-wisniczu
https://sw.gov.pl/aktualnosc/komunikat
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-tarnowie-komunikatt
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-tarnowie-moscicach-komunikat
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-trzebini-komunikat3
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-wadowicach-zarzadzenie-w-sprawie-dzialan-przeciwepidemicznych
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-wadowicach-zarzadzenie-w-sprawie-dzialan-przeciwepidemicznych
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-krasnystaw-komnikat


AŚ Lublin

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

6 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Areszt Śledczy w Lublinie podejmuje wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych  ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej. 

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-lublinie-komunikat-wazne

ZK Biała Podlaska

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

6 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Zakład Karny w Białej Podlaskiej podejmie wszelkie 

możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych 

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-bialej-podlaskiej-komu

ZK Chełm

Ogranicza się: 

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) otrzymywanie paczek, poprzez złożenie zamówienia na paczkę żywnościową 

oraz pokrycia kosztów jej przygotowania przez osobę najbliższą osobiście w 

zakładzie karnym. 

Wstrzymuje się: 

1) udzielanie osadzonym widzeń;

2) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych;

3) realizację zezwoleń na opuszczenie zakładu karnego.

105, 106, 121, 139
Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

6 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Zakład Karny w Chełmie podejmuje wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej. 

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-chelmie-komunikat-z-dnia-23032020-r

ZK Hrubieszów

wstrzymuje się m.in (podkreślam tutaj to "m.in."):

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

105, 106, 121
Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

13 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-hrubieszowie-komunikat-z-30032020-r

ZK Opole Lubelskie

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Opolu Lubelskim na 

podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii , ewentualne przedłużenie na podstawie 

art. 247 § 2 k.k.w.

14 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-opolu-lubelskim-zarzadzenie-dyrektora-

zakladu-karnego-w-opolu-lubelskim-nr-45

ZK Włodowa

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych. 105, 106, 121

Zgoda sędziego penitencjarnego Sądu 

Okręgowego w Lublinie, ewentualne przedłużenie 

na postawie art. 247 § 2 k.k.w.

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Zakład Karny we Włodawie podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych  ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej. 

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-we-wlodawie-komunikat%203

ZK Zamość

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnych; 

2) udzielanie osadzonym widzeń;

3) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych; 

4) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym.

105, 106, 121, 135
Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Zakład Karny w Zamościu podejmuje wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-zamosciu-komunikat-dyrektora-zakladu-

karnego-w-zamosciu-z-dnia-24-marca-2020-r

OZ Zamość

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnych; 

2) udzielanie osadzonym widzeń;

3) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych; 

4) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym.

5) uprawnienie osadzonych, o którym mowa w art 113 a §3 ustawy kodeks karny 

wykonawczy realizowane będzie wyłącznie w formie elektronicznej.

105, 106, 113a § 3, 121, 135
Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Zakład Karny w Zamościu podejmuje wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej. // Przygotowanie przez 

funkcjonariuszy pomieszczenia do odbywania 

kwarantanny dla załóg karetek: 

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-

zamosciu-sluzba-wiezienna-spieszy-z-pomoca

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-zamosciu-komunikat-dyrektora-

zakladu-karnego-w-zamosciu-z-dnia-24-marca-2020-r

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-lublinie-komunikat-wazne
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-bialej-podlaskiej-komu
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-chelmie-komunikat-z-dnia-23032020-r
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-hrubieszowie-komunikat-z-30032020-r
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-opolu-lubelskim-zarzadzenie-dyrektora-zakladu-karnego-w-opolu-lubelskim-nr-45
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-opolu-lubelskim-zarzadzenie-dyrektora-zakladu-karnego-w-opolu-lubelskim-nr-45
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-we-wlodawie-komunikat 3
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-zamosciu-komunikat-dyrektora-zakladu-karnego-w-zamosciu-z-dnia-24-marca-2020-r
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-zamosciu-komunikat-dyrektora-zakladu-karnego-w-zamosciu-z-dnia-24-marca-2020-r
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-zamosciu-komunikat-dyrektora-zakladu-karnego-w-zamosciu-z-dnia-24-marca-2020-r
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-zamosciu-komunikat-dyrektora-zakladu-karnego-w-zamosciu-z-dnia-24-marca-2020-r


OZ Zabłocie

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

6 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

 Zakład Karny w Białej Podlaskiej podejmie wszelkie 

możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych 

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-zablociu-k

OISW Łódź

AŚ Łódź

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych u 

kontrahentów zewnętrznych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

30 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 30 dni)

Areszt Śledczy w Łodzi podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-lodzi-wazny-komunikat113

AŚ Piotrków Tryb.

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych u 

kontrahentów zewnętrznych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora AŚ w Piotrkowie 

Trybunalskim na podstawie art. 247 § 1 i 2 k.k.w. 

w zw. z § 1 Rozporządzenia MZ w sprawie 

ogłoszenia stanu epidemii , ewentualne 

przedłużenie na podstawie art. 247 § 2 k.k.w.

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)
https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-piotrkowie-trybunalskim-komunikat180320

ZK Garbalin

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych u 

kontrahentów zewnętrznych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Garbalinie na 

podstawie art. 13 ustawy o SW, art. 247 § 1 i 2 

k.k.w. w zw. z § 1 Rozporządzenia MZ w sprawie 

ogłoszenia stanu epidemii , ewentualne 

przedłużenie na podstawie art. 247 § 2 k.k.w.

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Zakład Karny w Garablinie podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej.           

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-garbalinie-uwaga-wazne; 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-garbalinie-uwaga-komunikat

ZK Łowicz

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych u 

kontrahentów zewnętrznych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Łowiczu na podstawie 

art. 247 § 1 i 2 k.k.w. w zw. z § 1 Rozporządzenia 

MZ w sprawie ogłoszenia stanu epidemii , 

ewentualne przedłużenie na podstawie art. 247 § 

2 k.k.w.

15 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

W związku z wprowadzeniem ograniczeń w dniu 17 marca 

2020 roku osadzonym, którzy spodziewali się odwiedzin 

zezwala się na przeprowadzenie dodatkowej rozmowy 

telefonicznej w celu poinformowania osób bliskich o 

wstrzymaniu widzeń, emisja Mszy Świętej, rekolekcji i 

nabożeństw dla osadzonych będzie emitowana poprzez 

zakładowy radiowęzeł. Dotychczas wprowadzony 

zwiększony czas podawania ciepłej wody do cel 

mieszkalnych pozostaje bez zmian.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-lowiczu-komunikat-sw; 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-lowiczu-komunikat-ogloszenie; 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-lowiczu-komunikat-dla-interesantow

ZK nr 1 Łódz

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121 

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

20 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 30 dni)

Zakład Karny Nr 1 w Łodzi podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń. 

// Szycie maseczek przez więźniów: 

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-w-

lodzi-pomoc-zza-wieziennych-krat-w-dobie-epidemii 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-w-lodzi-komunikat3; 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-w-lodzi-wazny-komunikat-dla-interesantow

ZK nr 2 Łódź

1) udzielanie osadzonym widzeń;

2) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych;

3) zatrudnienie na rzecz kontrahentów zewnętrznych z wyjątkiem osadzonych 

zatrudnionych na rzecz punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Zakładu 

Karnego Nr 2 w Łodzi.

105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK nr 2 w Łodzi na 

podstawie art. 13 ustawy o SW, art. 247 § 1 i 2 

k.k.w. w zw. z § 1 Rozporządzenia MZ w sprawie 

ogłoszenia stanu epidemii , ewentualne 

przedłużenie na podstawie art. 247 § 2 k.k.w.

15 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Zakład Karny Nr 2 w Łodzi podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-2-w-lodzi-wazny-komunikat; 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-2-w-lodzi-komunikat-dyrektora-zakladu-karnego-nr-

2-w-lodzi; https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-2-w-lodzi-wazny-komunikat2

ZK Sieradz

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnych; 

2) udzielanie osadzonym widzeń;

3) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych; 

4) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym.

105, 106, 121, 135

Zarządzenie Dyrektora ZK w Sieradzu na podstawie 

art. 13 ustawy o SW, art. 247 § 1 i 2 k.k.w. w zw. z 

§ 1 Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia 

stanu epidemii , ewentualne przedłużenie na 

podstawie art. 247 § 2 k.k.w.

20 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 28 dni)

Wprowadzone zostają zmiany: możliwość korzystania z 

rozmów telefonicznych od końca apelu porannego do 

rozpoczęcia apelu wieczornego, za wyjątkiem czasu 

przeznaczonego na wydawanie posiłków, zwiększa się 

czas podawania ciepłej wody o dodatkową godzinę, 

transmisja Mszy Świętej, rekolekcji i nabożeństw dla 

osadzonych będzie emitowana poprzez zakładowy 

radiowęzeł, podjęte będą inne szczegółowe działania, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

o których będą informować bezpośrednio wychowawcy. 

// Akcja szycia maseczek: 

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-

sieradzu-skazani-z-zakladu-karnego-w-sieradzu-szyja-

maseczki-ochronne

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/komunikat-zk-sieradz

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-zablociu-k
https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-lodzi-wazny-komunikat113
https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-piotrkowie-trybunalskim-komunikat180320
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-garbalinie-uwaga-wazne; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-garbalinie-uwaga-komunikat
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-garbalinie-uwaga-wazne; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-garbalinie-uwaga-komunikat
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-lowiczu-komunikat-sw; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-lowiczu-komunikat-ogloszenie; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-lowiczu-komunikat-dla-interesantow
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-lowiczu-komunikat-sw; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-lowiczu-komunikat-ogloszenie; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-lowiczu-komunikat-dla-interesantow
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-lowiczu-komunikat-sw; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-lowiczu-komunikat-ogloszenie; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-lowiczu-komunikat-dla-interesantow
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-w-lodzi-komunikat3; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-w-lodzi-wazny-komunikat-dla-interesantow
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-w-lodzi-komunikat3; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-w-lodzi-wazny-komunikat-dla-interesantow
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-2-w-lodzi-wazny-komunikat; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-2-w-lodzi-komunikat-dyrektora-zakladu-karnego-nr-2-w-lodzi; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-2-w-lodzi-wazny-komunikat2
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-2-w-lodzi-wazny-komunikat; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-2-w-lodzi-komunikat-dyrektora-zakladu-karnego-nr-2-w-lodzi; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-2-w-lodzi-wazny-komunikat2
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-2-w-lodzi-wazny-komunikat; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-2-w-lodzi-komunikat-dyrektora-zakladu-karnego-nr-2-w-lodzi; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-2-w-lodzi-wazny-komunikat2
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/komunikat-zk-sieradz


OZ Golesze

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Łowiczu na podstawie 

art. 247 § 1 i 2 k.k.w. w zw. z § 1 Rozporządzenia 

MZ w sprawie ogłoszenia stanu epidemii , 

ewentualne przedłużenie na podstawie art. 247 § 

2 k.k.w.

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-goleszach-komunikat

OZ Sieradz

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnych; 

2) udzielanie osadzonym widzeń;

3) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych; 

4) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym.

105, 106, 121, 135

Zarządzenie Dyrektora ZK w Sieradzu na podstawie 

art. 13 ustawy o SW, art. 247 § 1 i 2 k.k.w. w zw. z 

§ 1 Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia 

stanu epidemii , ewentualne przedłużenie na 

podstawie art. 247 § 2 k.k.w.

20 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 28 dni)

Wprowadzone zostają zmiany: możliwość korzystania z 

rozmów telefonicznych od końca apelu porannego do 

rozpoczęcia apelu wieczornego, za wyjątkiem czasu 

przeznaczonego na wydawanie posiłków, zwiększa się 

czas podawania ciepłej wody o dodatkową godzinę, 

transmisja Mszy Świętej, rekolekcji i nabożeństw dla 

osadzonych będzie emitowana poprzez zakładowy 

radiowęzeł, podjęte będą inne szczegółowe działania, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

o których będą informować bezpośrednio wychowawcy. 

// Akcja szycia maseczek: 

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-

sieradzu-skazani-z-zakladu-karnego-w-sieradzu-szyja-

maseczki-ochronne

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-sieradzu-komunikat

OISW Olsztyn 
https://sw.gov.pl/aktualnosc/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-olsztynie-ograniczenie-

odwiedzin-we-wszystkich-zakladach-karnych

AŚ Olsztyn

Wstrzymuje się:

1) udzielanie osadzonym widzeń;

3) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych; 

4) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym.

Ogranicza się: 

1) zatrudnienie; 

2) kontakty między osadzonymi.

105, 106, 121, 135

Zarządzenie Dyrektora AŚ w Osztynie  na 

podstawie art. 247 § 1 i 2 k.k.w. w zw. z § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii , ewentualne przedłużenie na podstawie 

art. 247 § 2 k.k.w.

10 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Areszt Śledczy w Olsztynie podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/Kominikat%20koronawirus%20II

ZK Barczewo

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Barczewie na 

podstawie art. 13 ustawy o SW, art. 247 § 1 i 2 

k.k.w. w zw. z § 1 Rozporządzenia MZ w sprawie 

ogłoszenia stanu epidemii , ewentualne 

przedłużenie na podstawie art. 247 § 2 k.k.w.

30 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 30 dni)
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/komunikat-dyrektora-zakladu-karnego-w-barczewie

ZK Dubliny

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Dublinach na 

podstawie art. 247 § 1 i 2 k.k.w. w zw. z § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii , ewentualne przedłużenie na podstawie 

art. 247 § 2 k.k.w.

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Dodatkowo podjęte zostaną wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do możliwości, mające 

na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń. 

Osobom pozbawionym wolności zostaną zostanie 

umożliwione utrzymywanie kontaktów z najbliższymi za 

pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-dublinach-komunikat-dyrektora-zakladu-

karnego-w-dublinach11

ZK Iława

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnych; 

2) udzielanie osadzonym widzeń;

3) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych; 

4) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym.

105, 106, 121, 135

Zarządzenie Dyrektora ZK w Iławie na podstawie 

art. 13 ustawy o SW, art. 247 § 1 i 2 k.k.w. w zw. z 

§ 1 Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia 

stanu epidemii , ewentualne przedłużenie na 

podstawie art. 247 § 2 k.k.w.

8 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)
https://www.sw.gov.pl/assets/32/66/62/78157c7d1af3ac137f9b7289dc127c82e07e2eb5.pdf

ZK Kamińsk

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie art.  247 § 2 k.k.w.

8 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Zakład Karny w Kamińsku podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej. 

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-kaminsku-komunikat%20marzec%20II

OZ Giżycko

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Dublinach na 

podstawie art. 247 § 1 i 2 k.k.w. w zw. z § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii , ewentualne przedłużenie na podstawie 

art. 247 § 2 k.k.w.

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Dodatkowo podjęte zostaną wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do możliwości, mające 

na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń. 

Osobom pozbawionym wolności zostaną zostanie 

umożliwione utrzymywanie kontaktów z najbliższymi za 

pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-gizycku-komunikat-dyrektora-zakladu-

karnego-w-dublinach12

OZ Kikity

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Barczewie na 

podstawie art. 13 ustawy o SW, art. 247 § 1 i 2 

k.k.w. w zw. z § 1 Rozporządzenia MZ w sprawie 

ogłoszenia stanu epidemii , ewentualne 

przedłużenie na podstawie art. 247 § 2 k.k.w.

30 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 30 dni)

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-kikitach-komunikat-dyrektora-zakladu-

karnego-w-barczewie

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-goleszach-komunikat
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-sieradzu-komunikat
https://sw.gov.pl/aktualnosc/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-olsztynie-ograniczenie-odwiedzin-we-wszystkich-zakladach-karnych
https://sw.gov.pl/aktualnosc/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-olsztynie-ograniczenie-odwiedzin-we-wszystkich-zakladach-karnych
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/Kominikat koronawirus II
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/komunikat-dyrektora-zakladu-karnego-w-barczewie
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-dublinach-komunikat-dyrektora-zakladu-karnego-w-dublinach11
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-dublinach-komunikat-dyrektora-zakladu-karnego-w-dublinach11
https://www.sw.gov.pl/assets/32/66/62/78157c7d1af3ac137f9b7289dc127c82e07e2eb5.pdf
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-kaminsku-komunikat marzec II
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-gizycku-komunikat-dyrektora-zakladu-karnego-w-dublinach12
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-gizycku-komunikat-dyrektora-zakladu-karnego-w-dublinach12
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-kikitach-komunikat-dyrektora-zakladu-karnego-w-barczewie
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-kikitach-komunikat-dyrektora-zakladu-karnego-w-barczewie


OZ Olsztyn

Wstrzymuje się:

1) udzielanie osadzonym widzeń;

3) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych; 

4) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym.

Ogranicza się: 

1) zatrudnienie; 

2) kontakty między osadzonymi.

105, 106, 121, 135

Zarządzenie Dyrektora AŚ w Osztynie  na 

podstawie art. 247 § 1 i 2 k.k.w. w zw. z § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii , ewentualne przedłużenie na podstawie 

art. 247 § 2 k.k.w.

10 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Areszt Śledczy w Olsztynie podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-olsztynie-komunikat%20II

OZ Działdowo

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnych; 

2) udzielanie osadzonym widzeń;

3) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych; 

4) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym.

105, 106, 121, 135

Zarządzenie Dyrektora ZK w Iławie na podstawie 

art. 13 ustawy o SW, art. 247 § 1 i 2 k.k.w. w zw. z 

§ 1 Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia 

stanu epidemii , ewentualne przedłużenie na 

podstawie art. 247 § 2 k.k.w.

8 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Zakład Karny w Iławie i Odział Zewnętrzny w Działdowie 

podejmą wszelkie możliwe do realizacji działania, 

dostosowane do swoich możliwości, mające na celu 

kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

https://www.sw.gov.pl/assets/29/13/83/b1ef17a4861f8af8c05573f906a9eac299f0ffbb.pdf

OZ Szczytno

Wstrzymuje się:

1) udzielanie osadzonym widzeń;

3) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych; 

4) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym.

Ogranicza się: 

1) zatrudnienie; 

2) kontakty między osadzonymi.

105, 106, 121, 135

Zarządzenie Dyrektora AŚ w Osztynie  na 

podstawie art. 247 § 1 i 2 k.k.w. w zw. z § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii , ewentualne przedłużenie na podstawie 

art. 247 § 2 k.k.w.

10 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Areszt Śledczy w Olsztynie podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-szczytnie-komunikat%20II

OISW Opole

AŚ Opole

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem aresztu śledczego i oddziału 

zewnętrznego, za wyjątkiem grupy transportowej oraz pracowników grupy 

gospodarczej OISW w Opolu; 

2) udzielanie osadzonym widzeń; 

3) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym powyżej 50 osób; 

4) prawo wstępu do jednostki osób świadczących usługi na rzecz osadzonych, a 

niezatrudnionych w Areszcie Śledczym w Opolu (nie dotyczy adwokatów i 

funkcjonariuszy publicznych oraz urzędników państwowych wykonujących 

obowiązki służbowe, osób sprawujących posługi religijne, pracowników 

obsługujących kantyny a także pracowników podmiotów zatrudniających 

osadzonych na terenie Aresztu śledczego w Opolu, Oddziału Zewnętrznego w 

Opolu i Oddziału Zewnętrznego w Turawie).

105, 121, 135
Zarządzenie Dyrektora AŚ w Opolu na podstawie 

art. 247 § 1 i 2 k.k.w.

15 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)
 https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-opolu-komunikat-zarz%C4%85dzenie

ZK Sieraków Śląski

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem zakładu karnego w systemie bez 

konwojenta na potrzeby kontrahentów zewnętrznych;

2) udzielanie widzeń osadzonym.

105, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Sierakowie Śląskim na 

podstawie art. 13 ustawy o SW, art. 247 § 1 i 2 

k.k.w. w zw. z § 1 Rozporządzenia MZ w sprawie 

ogłoszenia stanu epidemii , ewentualne 

przedłużenie na podstawie art. 247 § 2 k.k.w.

15 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Więźniowie szyją maseczki: 

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-

sierakowie-slaskim-szyjemy-maseczki 

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-sierakowie-slaskim-komunikat-zarzadzenie

ZK Brzeg

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej na rzecz 

kontrahentów zewnętrznych;

2) udzielania osadzonym widzeń;

3) przeprowadzania zajęć o charakterze zbiorowym powyżej 50 osób.

105, 121, 135

Zarządzenie Dyrektora ZK w Brzegu na podstawie 

art. 13 ustawy o SW, art. 247 § 1 i 2 k.k.w. w zw. z 

§ 1 Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia 

stanu epidemii , ewentualne przedłużenie na 

podstawie art. 247 § 2 k.k.w.

15 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-brzegu-komunikat-zarzadzenie

ZK Głubczyce
1) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych;

2) udzielanie osadzonym widzeń.
105, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Głubczycach  na 

podstawie art. 247 § 1 i 2 k.k.w. w zw. z § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii , ewentualne przedłużenie na podstawie 

art. 247 § 2 k.k.w.

15 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Zakład Karny w Głubczycach podejmie wszelkie możliwe 

do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych  

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej. 

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-glubczycach-komunikat-zarzadzenie

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-olsztynie-komunikat II
https://www.sw.gov.pl/assets/29/13/83/b1ef17a4861f8af8c05573f906a9eac299f0ffbb.pdf
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-szczytnie-komunikat II
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-opolu-komunikat-zarz%C4%85dzenie
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-sierakowie-slaskim-komunikat-zarzadzenie
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-brzegu-komunikat-zarzadzenie
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-glubczycach-komunikat-zarzadzenie


ZK Kluczbork

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem zakładu karnego;

2) udzielania osadzonym widzeń;

3) przeprowadzania zajęć o charakterze zbiorowym powyżej 50 osób;

4) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

105, 106, 121, 135

Zarządzenie Dyrektora ZK w Kluczborku na 

podstawie art. 13 ustawy o SW, art. 247 § 1 i 2 

k.k.w. w zw. z § 1 Rozporządzenia MZ w sprawie 

ogłoszenia stanu epidemii , ewentualne 

przedłużenie na podstawie art. 247 § 2 k.k.w.

15 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-kluczborku-komunikat-zarzadzenie

ZK Nysa

1) zatrudnienie osadzonych  poza terenem zakładu karnego;

2) udzielanie osadzonym widzeń;

3) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym powyżej 50 osób.

105, 121, 135

Zarządzenie Dyrektora ZK w Nysie na podstawie 

art. 13 ustawy o SW, art. 247 § 1 i 2 k.k.w. w zw. z 

§ 1 Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia 

stanu epidemii , ewentualne przedłużenie na 

podstawie art. 247 § 2 k.k.w.

15 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-nysie-komunikat-zarzadzenie

ZK nr 1 Strzelce Opolskie

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych, za 

wyjątkiem Magazynu Centralnego PPO, Pralni Centralnej oraz prac 

administracyjno - gospodarczych;

2) udzielania osadzonym widzeń.

105, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK nr 1 w Strzelcach 

Opolskich na podstawie art. 13 ustawy o SW, art. 

247 § 1 i 2 k.k.w. w zw. z § 1 Rozporządzenia MZ w 

sprawie ogłoszenia stanu epidemii , ewentualne 

przedłużenie na podstawie art. 247 § 2 k.k.w.

15 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-w-strzelcach-opolskich-komunikat-

zarzadzenie

ZK nr 2 Strzelce Opolskie

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych za 

wyjątkiem stanowisk niezbędnych dla funkcjonowania jednostki – porządkowy;

2) udzielanie widzeń osadzonym.

105, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK nr 2 w Strzelcach 

Opolskich na podstawie art. 13 ustawy o SW, art. 

247 § 1 i 2 k.k.w. w zw. z § 1 Rozporządzenia MZ w 

sprawie ogłoszenia stanu epidemii , ewentualne 

przedłużenie na podstawie art. 247 § 2 k.k.w.

15 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-2-w-strzelcach-opolskich-komunikat-

zarzadzenie

OZ Turawa

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem aresztu śledczego i oddziału 

zewnętrznego, za wyjątkiem grupy transportowej oraz pracowników grupy 

gospodarczej OISW w Opolu; 

2) udzielanie osadzonym widzeń; 

3) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym powyżej 50 osób; 

4) prawo wstępu do jednostki osób świadczących usługi na rzecz osadzonych, a 

niezatrudnionych w Areszcie Śledczym w Opolu (nie dotyczy adwokatów i 

funkcjonariuszy publicznych oraz urzędników państwowych wykonujących 

obowiązki służbowe, osób sprawujących posługi religijne, pracowników 

obsługujących kantyny a także pracowników podmiotów zatrudniających 

osadzonych na terenie Aresztu śledczego w Opolu, Oddziału Zewnętrznego w 

Opolu i Oddziału Zewnętrznego w Turawie).

105, 121, 135
Zarządzenie Dyrektora AŚ w Opolu na podstawie 

art. 247 § 1 i 2 k.k.w.

15 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-turawie-komunikat-zarzadzenie

OZ Prudnik

1) zatrudnienie osadzonych  poza terenem zakładu karnego;

2) udzielanie osadzonym widzeń;

3) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym powyżej 50 osób.

105, 121, 135

Zarządzenie Dyrektora ZK w Nysie na podstawie 

art. 13 ustawy o SW, art. 247 § 1 i 2 k.k.w. w zw. z 

§ 1 Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia 

stanu epidemii , ewentualne przedłużenie na 

podstawie art. 247 § 2 k.k.w.

15 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-prudniku-komunikat-zarzadzenie

OZ Grodków

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej na rzecz 

kontrahentów zewnętrznych;

2) udzielania osadzonym widzeń;

3) przeprowadzania zajęć o charakterze zbiorowym powyżej 50 osób.

105, 121, 135

Zarządzenie Dyrektora ZK w Brzegu na podstawie 

art. 13 ustawy o SW, art. 247 § 1 i 2 k.k.w. w zw. z 

§ 1 Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia 

stanu epidemii , ewentualne przedłużenie na 

podstawie art. 247 § 2 k.k.w.

15 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-grodkowie-komunikat-zarzadzenie

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-kluczborku-komunikat-zarzadzenie
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-nysie-komunikat-zarzadzenie
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-w-strzelcach-opolskich-komunikat-zarzadzenie
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-w-strzelcach-opolskich-komunikat-zarzadzenie
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-2-w-strzelcach-opolskich-komunikat-zarzadzenie
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-2-w-strzelcach-opolskich-komunikat-zarzadzenie
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-turawie-komunikat-zarzadzenie
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-prudniku-komunikat-zarzadzenie
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-grodkowie-komunikat-zarzadzenie


OZ Opole

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem aresztu śledczego i oddziału 

zewnętrznego, za wyjątkiem grupy transportowej oraz pracowników grupy 

gospodarczej OISW w Opolu; 

2) udzielanie osadzonym widzeń; 

3) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym powyżej 50 osób; 

4) prawo wstępu do jednostki osób świadczących usługi na rzecz osadzonych, a 

niezatrudnionych w Areszcie Śledczym w Opolu (nie dotyczy adwokatów i 

funkcjonariuszy publicznych oraz urzędników państwowych wykonujących 

obowiązki służbowe, osób sprawujących posługi religijne, pracowników 

obsługujących kantyny a także pracowników podmiotów zatrudniających 

osadzonych na terenie Aresztu śledczego w Opolu, Oddziału Zewnętrznego w 

Opolu i Oddziału Zewnętrznego w Turawie).

105, 121, 135
Zarządzenie Dyrektora AŚ w Opolu na podstawie 

art. 247 § 1 i 2 k.k.w.

15 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-opolu-komunikat-zarzadzenie

OZ Kędzierzyn-Koźle

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych za 

wyjątkiem stanowisk niezbędnych dla funkcjonowania jednostki – porządkowy;

2) udzielanie widzeń osadzonym.

105, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK nr 2 w Strzelcach 

Opolskich na podstawie art. 13 ustawy o SW, art. 

247 § 1 i 2 k.k.w. w zw. z § 1 Rozporządzenia MZ w 

sprawie ogłoszenia stanu epidemii , ewentualne 

przedłużenie na podstawie art. 247 § 2 k.k.w.

15 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-kedzierzynie-kozlu-komunikat-

zarzadzenie

OISW Poznań

AŚ Ostrów Wlkp
1) udzielania osadzonym widzeń.

105 Nie podano podstawy prawnej do odwołania

Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim podejmie 

wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do 

swoich możliwości, mające na celu kompensację 

wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym 

wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do 

utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą 

środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej. // 

Akcja szycia maseczek: 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-ostrowie-

wielkopolskim-areszt-szyje-maseczki

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-ostrowie-wielkopolskim-komunikat2

AŚ Poznań

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121 Nie podano podstawy prawnej do odwołania

Akcja szycia maseczek: 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-poznaniu-

areszt-szyje-maseczki-ochronne

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-poznaniu-komunikat2

AŚ Zielona Góra

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121 Nie podano podstawy prawnej do odwołania

Areszt Śledczy  w Zielonej Górze podejmie wszelkie 

możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych  

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.  

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-zielonej-gorze-komunikat-z-dnia-24-marca-2020-r

ZK Gębarzewo

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zgoda sędziego penitencjarny Sądu Okręgowego w 

Poznaniu po rozpoznaniu wniosku Dyrektora 

Zakładu Karnego w Gębarzewie na przedłużenie  

ograniczeń dla osadzonych 

20 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 28 dni)

Zakład Karny w Gębarzewie podejmie wszelkie możliwe 

do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych  

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej. 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gebarzewie-informacja-w-sprawie-widzen-z-

osadzonymi

ZK Koziegłowy
1) udzielania osadzonym widzeń.

105

Zarządzenie Dyrektora ZK w Kozigłowach na 

podstawie art. 13 ustawy o SW, art. 247 § 1 i 2 

k.k.w. w zw. z § 1 Rozporządzenia MZ w sprawie 

ogłoszenia stanu epidemii , ewentualne 

przedłużenie na podstawie art. 247 § 2 k.k.w.

8 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Zakład Karny w Koziegłowach podejmie wszelkie możliwe 

do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych  

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.  

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-kozieglowach-wazny-komunikat

ZK Krzywaniec
1) udzielania osadzonym widzeń.

105 Nie podano podstawy prawnej

26 marca 2020 r. 

(ustanowienie 

ograniczenia na 7 dni)

Zakład Karny w Krzywańcu podejmuje wszelkie możliwe 

do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych 

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-krzywancu-komunikat-widzenia

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-opolu-komunikat-zarzadzenie
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-kedzierzynie-kozlu-komunikat-zarzadzenie
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-kedzierzynie-kozlu-komunikat-zarzadzenie
https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-ostrowie-wielkopolskim-komunikat2
https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-poznaniu-komunikat2
https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-zielonej-gorze-komunikat-z-dnia-24-marca-2020-r
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gebarzewie-informacja-w-sprawie-widzen-z-osadzonymi
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gebarzewie-informacja-w-sprawie-widzen-z-osadzonymi
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-kozieglowach-wazny-komunikat
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-krzywancu-komunikat-widzenia


ZK Rawicz
1) udzielania osadzonym widzeń.

105 Nie podano podstawy prawnej do odwołania 

Zakład Karny w Rawiczu podejmuje wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.  

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-rawiczu-komunikat2

ZK Wronki
1) udzielania osadzonym widzeń.

105 Nie podano podstawy prawnej do odwołania 

Zakład Karny we Wronkach podejmuje wszelkie możliwe 

do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych 

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej. // Akcja szycia maseczek: 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-we-wronkach-

zaklad-karny-we-wronkach-wlaczyl-sie-w-akcje-pomocy-

szpitalowi-powiatowemu-w-szamotulach

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-we-wronkach-k

OZ Poznan

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121 Nie podano podstawy prawnej do odwołania https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-poznaniu-komunikat3

OZ Rosnowo

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121 Nie podano podstawy prawnej do odwołania 

Akcja szycia maseczek: 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-

rosnowie-areszt-szyje-maseczki-ochronne

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-rosnowie-komunikat3

OZ Wałowice
1) udzielania osadzonym widzeń.

105 Nie podano podstawy prawnej

26 marca 2020 r. 

(ustanowienie 

ograniczenia na 7 dni)

Zakład Karny w Krzywańcu podejmuje wszelkie możliwe 

do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych 

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-walowicach-komunikat-widzenia

OZ Kalisz
1) udzielania osadzonym widzeń.

105 Nie podano podstawy prawnej do odwołania 

Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim podejmie 

wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do 

swoich możliwości, mające na celu kompensację 

wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym 

wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do 

utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą 

środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-kaliszu-komunikat2

OZ Podiedziska

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zgoda sędziego penitencjarny Sądu Okręgowego w 

Poznaniu po rozpoznaniu wniosku Dyrektora 

Zakładu Karnego w Gębarzewie na przedłużenie 

ograniczeń dla osadzonych

20 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 28 dni)

Zakład Karny w Gębarzewie podejmie wszelkie możliwe 

do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych 

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-pobiedziskach-komunikat-w-sprawie-widzen

OZ Lubusk
1) udzielania osadzonym widzeń.

105 Nie podano podstawy prawnej

26 marca 2020 r. 

(ustanowienie 

ograniczenia na 7 dni)

Dyrektor Zakładu Karnego w Krzywańcu podejmuje 

wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do 

swoich możliwości, mające na celu kompensację 

wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym 

wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do 

utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą 

środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-lubsku-komunikat

OZ Szamotuły
1) udzielania osadzonym widzeń.

105 Nie podano podstawy prawnej do odwołania 

Zakład Karny we Wronkach - Oddział Zewnętrzny w 

Szamotułach podejmuje wszelkie możliwe do realizacji 

działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na 

celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-szamotulach-komunikat1

OZ Środa Wlkp

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zgoda sędziego penitencjarny Sądu Okręgowego w 

Poznaniu po rozpoznaniu wniosku Dyrektora 

Zakładu Karnego w Gębarzewie na przedłużenie 

ograniczeń dla osadzonych

20 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 28 dni)

Zakład Karny w Gębarzewie podejmie wszelkie możliwe 

do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych 

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-srodzie-wielkopolskiej-komunikat-w-sprawie-

widzen-z-osadzonymi

OISW Rzeszów

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-rawiczu-komunikat2
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-we-wronkach-k
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-poznaniu-komunikat3
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-rosnowie-komunikat3
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-walowicach-komunikat-widzenia
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-kaliszu-komunikat2
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-pobiedziskach-komunikat-w-sprawie-widzen
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-lubsku-komunikat
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-szamotulach-komunikat1
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-srodzie-wielkopolskiej-komunikat-w-sprawie-widzen-z-osadzonymi
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-srodzie-wielkopolskiej-komunikat-w-sprawie-widzen-z-osadzonymi


ZK Dębica

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Dębnicy na podstawie 

art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o SW, art. 

247 § 1 k.k.w. oraz § 1 Rozporządzenia MZ w 

sprawie ogłoszenia stanu epidemii 

6 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

 Zakład Karny w Dębicy i Oddział Zewnętrzny w 

Chmielowie podejmą wszelkie możliwe do realizacji 

działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na 

celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-debicy-komunikat%209

ZK Jasło

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Jaśle na podstawie 

art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o SW, art. 

247 § 1 k.k.w. oraz § 1 Rozporządzenia MZ w 

sprawie ogłoszenia stanu epidemii 

6 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Zakład Karny w Jaśle podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-jasle-komunikat%2010

ZK Łupków

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Łupkowie na 

podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii 

6 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Zakład Karny Łupkowie i Oddział Zewnętrzny w 

Moszczańcu podejmą wszelkie możliwe do realizacji 

działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na 

celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-lupkowie-komunikat-aktualizacja

ZK Medyka

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Medyce na podstawie 

art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o SW, art. 

247 § 1 k.k.w. oraz § 1 Rozporządzenia MZ w 

sprawie ogłoszenia stanu epidemii 

5 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Zakład Karny w Medyce podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-medyce-komunikat-aktualizacja

ZK Przemyśl

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Przemyślu na 

podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii 

6 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Zakład Karny w Przemyślu podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-przemyslu-komunikat%209

ZK Rzeszów

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Rzeszowie na 

podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii 

5 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Zakład Karny w Rzeszowie podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-rzeszowie-komunikat%209

ZK Uherce Mineralne

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Uhercach 

Minieralnych na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 

2 i ust. 3 ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii 

5 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych, Oddział 

Zewnętrzny w Jabłonkach i Oddział Zewnętrzny w 

Średniej Wsi podejmą wszelkie możliwe do realizacji 

działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na 

celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-uhercach-mineralnych-komunikat%209

OZ Chmielów

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Dębnicy na podstawie 

art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o SW, art. 

247 § 1 k.k.w. oraz § 1 Rozporządzenia MZ w 

sprawie ogłoszenia stanu epidemii 

5 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Zakład Karny w Dębicy i Oddział Zewnętrzny w 

Chmielowie podejmą wszelkie możliwe do realizacji 

działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na 

celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-chmielowie-komunikat9

OZ Moszczaniec

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Łupkowie na 

podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii 

5 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Zakład Karny w Łupkowie i Oddział Zewnętrzny w 

Moszczańcu podejmą wszelkie możliwe do realizacji 

działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na 

celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-moszczancu-komunikat-aktualizacja

OZ Jabłonki

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Uhercach 

Minieralnych na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 

2 i ust. 3 ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii 

5 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych, Oddział 

Zewnętrzny w Jabłonkach i Oddział Zewnętrzny w 

Średniej Wsi podejmą wszelkie możliwe do realizacji 

działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na 

celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-jablonkach-komunikat%209

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-debicy-komunikat 9
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-jasle-komunikat 10
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-lupkowie-komunikat-aktualizacja
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-medyce-komunikat-aktualizacja
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-przemyslu-komunikat 9
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-rzeszowie-komunikat 9
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-uhercach-mineralnych-komunikat 9
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-chmielowie-komunikat9
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-moszczancu-komunikat-aktualizacja
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-jablonkach-komunikat 9


OZ Średnia Wieś

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Uhercach 

Minieralnych na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 

2 i ust. 3 ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii 

5 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych, Oddział 

Zewnętrzny w Jabłonkach i Oddział Zewnętrzny w 

Średniej Wsi podejmą wszelkie możliwe do realizacji 

działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na 

celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-sredniej-wsi-komunikat%209

OISW Szczecin

AŚ Międzyrzecze

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora AŚ w Międzyrzeczu na 

podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii 

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)
https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-miedzyrzeczu-komunikat_2

AŚ Szczecin

1) udzielanie osadzonym widzeń;

2) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych; 

3) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym.
105, 106, 135

Zarządzenie Dyrektora AŚ w Szczecinie na 

podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii 

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Areszt Śledczy w Szczecinie podejmie wszelkie możliwe 

do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych 

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej. 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-szczecinie-komunikat-wtrzymanie-widzen; 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-szczecinie-komunikat-dn-24-marca-2020

ZK Goleniów

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Goleniowie na 

podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii 

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Zakład Karny w Goleniowie podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-goleniowie-komunikat-COVID-19; 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-goleniowie-komunikat-COVID-19-2

ZK Gorzów Wlkp 

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnych; 

2) udzielanie osadzonym widzeń;

3) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych. 105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK Gorzowie Wielkopolskim 

na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii 

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Zwiększona zostaje:

    częstotliwość korzystania z komunikatora SKYPE oraz 

rozmów telefonicznych, w zależności od ilości zgłoszeń, 

adekwatnie do indywidualnych potrzeb osadzonych i 

możliwości jednostki penitencjarnej;

    wprowadza się dodatkową kąpiel dla osadzonych oraz 

zwiększa się czas podawania ciepłej wody o dodatkową 

godzinę w czasie wydawania posiłków;

    w dniu wprowadzenia ograniczeń, tj. 16.03.2020 r., 

zezwala się osadzonym na przeprowadzenie dodatkowej 

rozmowy telefonicznej, w celu poinformowania osób 

bliskich o wprowadzonych ograniczeniach;

    od dnia 17.03.2020 r., w dni robocze (poniedziałek-

piątek), czas korzystania z aparatu telefonicznego, z 

wyłączeniem rozmów telefonicznych z podmiotami, o 

których mowa w art. 8§3 KKW, wydłuża się do 8 minut;

    emisja Mszy Świętej, rekolekcji i nabożeństw dla 

osadzonych będzie emitowana poprzez zakładowy 

radiowęzeł;

    podjęte będą inne szczegółowe działania, mające na 

celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, o których 

będą informować bezpośrednio wychowawcy.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gorzowie-wielkopolskim-

komunikat%20koronawirus; https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gorzowie-

wielkopolskim-komunikat%20COVID-19; https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gorzowie-

wielkopolskim-komunikat-sars-cov-2; https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gorzowie-

wielkopolskim-ko

ZK Nowogard

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnych; 

2) udzielanie osadzonym widzeń;

3) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych; 

4) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym.

105, 106, 121, 135 Nie podano podstawy prawnej
7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Zakład Karny w Nowogardzie i Oddział Zewnętrzny w 

Płotach podejmą wszelkie możliwe do realizacji działania, 

dostosowane do swoich możliwości, mające na celu 

kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-nowogardzie-komunikat22

ZK Stargard

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK Stargardzie na 

podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii 

6 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Zakład Karny w Stargardzie podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/Komunikat%20Dyrektora%20Zak%C5%82adu%20Karnego%20w%20

Stargardzie

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-sredniej-wsi-komunikat 9
https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-miedzyrzeczu-komunikat_2
https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-szczecinie-komunikat-wtrzymanie-widzen; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-szczecinie-komunikat-dn-24-marca-2020
https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-szczecinie-komunikat-wtrzymanie-widzen; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-szczecinie-komunikat-dn-24-marca-2020
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-goleniowie-komunikat-COVID-19; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-goleniowie-komunikat-COVID-19-2
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-goleniowie-komunikat-COVID-19; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-goleniowie-komunikat-COVID-19-2
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gorzowie-wielkopolskim-komunikat koronawirus; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gorzowie-wielkopolskim-komunikat COVID-19; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gorzowie-wielkopolskim-komunikat-sars-cov-2; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gorzowie-wielkopolskim-ko
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gorzowie-wielkopolskim-komunikat koronawirus; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gorzowie-wielkopolskim-komunikat COVID-19; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gorzowie-wielkopolskim-komunikat-sars-cov-2; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gorzowie-wielkopolskim-ko
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gorzowie-wielkopolskim-komunikat koronawirus; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gorzowie-wielkopolskim-komunikat COVID-19; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gorzowie-wielkopolskim-komunikat-sars-cov-2; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gorzowie-wielkopolskim-ko
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gorzowie-wielkopolskim-komunikat koronawirus; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gorzowie-wielkopolskim-komunikat COVID-19; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gorzowie-wielkopolskim-komunikat-sars-cov-2; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gorzowie-wielkopolskim-ko
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gorzowie-wielkopolskim-komunikat koronawirus; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gorzowie-wielkopolskim-komunikat COVID-19; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gorzowie-wielkopolskim-komunikat-sars-cov-2; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-gorzowie-wielkopolskim-ko
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-nowogardzie-komunikat22
https://sw.gov.pl/aktualnosc/Komunikat Dyrektora Zak%C5%82adu Karnego w Stargardzie
https://sw.gov.pl/aktualnosc/Komunikat Dyrektora Zak%C5%82adu Karnego w Stargardzie


OZ Słońsk

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych. 105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK Gorzowie Wielkopolskim 

na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii 

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju 

oraz związanym z tym ograniczeniem widzeń w Zakładzie 

Karnym w Gorzowie Wlkp. Oddziale Zewnętrznym w 

Słońsku, w celu ułatwienia osadzonym otrzymywania 

paczek żywnościowych, istnieje możliwość składania 

zamówień na paczkę żywnościową (wraz z 

potwierdzeniem wpłaty) poprzez pocztę elektroniczną.

 https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-

slonsku-ko

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-slonsku-komunikat%20koronawirus; 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-slonsku-k; 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-slonsku-ko

OZ Płoty

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnych; 

2) udzielanie osadzonym widzeń;

3) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych; 

4) przeprowadzanie zajęć o charakterze zbiorowym.

105, 106, 121, 135 Nie podano podstawy prawnej
7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 14 dni)

Zakład Karny w Nowogardzie i Oddział Zewnętrzny w 

Płotach podejmą wszelkie możliwe do realizacji działania, 

dostosowane do swoich możliwości, mające na celu 

kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-nowogardzie-komunikat33

OISW Warszawa

AŚ Grójec

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie 247 § 2 k.k.w.

6 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Areszt Śledczy w Grójcu i Oddział Zewnętrzny w 

Stawiszynie podejmą wszelkie możliwe do realizacji 

działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na 

celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-grojcu-komunikatt

AŚ Radom

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie 247 § 2 k.k.w.

6 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Areszt Śledczy w Radomiu podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-radomiu-komunikat.14

AŚ Warszawa-Białołęka

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej; 

2) udzielanie osadzonym widzeń oraz czynności procesowych realizowanych na 

terenie jednostki penitencjarnej (zezwolenie na dokonanie czynności 

procesowych, w drodze indywidualnej prośby, wydaje Dyrektor jednostki na 

podstawie przedłożonego zaświadczenia o stanie zdrowia – termin ważności 

zaświadczenia do 2 dni); 

3) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

105, 106, 121
Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie 247 § 2 k.k.w.

6 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce podejmuje 

wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do 

swoich możliwości, mające na celu kompensację 

wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym 

wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do 

utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą 

środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-warszawie-bialolece-komunikat-z-dnia-30032020

AŚ Warszawa-Grochów

1) udzielanie osadzonym widzeń; 

2) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych; 

3) od dnia 31 marca 2020 r. ogranicza się zatrudnienie osadzonych poza 

terenem jednostki organizacyjnej w systemie bez konwojenta

.

105, 106, 121
Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie 247 § 2 k.k.w.

6 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

 Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie oraz Oddział 

Zewnętrzny w Popowie podejmują wszelkie możliwe 

działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na 

celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-warszawie-grochowie-komunikat-sluzby-

wieziennej-nr-3

AŚ Warszawa-Służewiec

Wstrzymane:

1) udzielania osadzonym widzeń; 

2) realizację oddziaływań penitencjarnych prowadzonych lub 

współprowadzonych przez osoby z zewnątrz; prowadzenie oddziaływań 

penitencjarnych realizowanych poza terenem Aresztu Śledczego w Warszawie – 

Służewcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Warszawie – Bemowie.

Ograniczenia: 

1) zatrudnienie poza jednostką.

95 ,105, 121
Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie 247 § 2 k.k.w.

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu podejmie wszelkie 

możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych 

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-warszawie-sluzewcu-komunikat2

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-slonsku-komunikat koronawirus; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-slonsku-k; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-slonsku-ko
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-slonsku-komunikat koronawirus; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-slonsku-k; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-slonsku-ko
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-slonsku-komunikat koronawirus; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-slonsku-k; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-slonsku-ko
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-nowogardzie-komunikat33
https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-grojcu-komunikatt
https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-radomiu-komunikat.14
https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-warszawie-bialolece-komunikat-z-dnia-30032020
https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-warszawie-grochowie-komunikat-sluzby-wieziennej-nr-3
https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-warszawie-grochowie-komunikat-sluzby-wieziennej-nr-3
https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-warszawie-sluzewcu-komunikat2


ZK Siedlce

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie 247 § 2 k.k.w.

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

 Zakład Karny w Siedlcach podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m. in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-siedlcach-ko

ZK Płock

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie 247 § 2 k.k.w.

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Administracja Zakładu Karnego w Płocku oraz Oddziału 

Zewnętrznego w Płońsku podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych  ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.  

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-plocku-komunikat3

ZK Żytkowice

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie 247 § 2 k.k.w.

6 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

 Zakład Karny w Żytkowicach podejmie wszelkie możliwe 

do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych  

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-zytkowicach-komunikat-sluzby-wieziennej.

OZ Popowo

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie 247 § 2 k.k.w.

6 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie oraz Oddział 

Zewnętrzny w Popowie podejmują wszelkie możliwe 

działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na 

celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-popowie-komunikat-nr-3

OZ Bemowo

Wstrzymane:

1) udzielania osadzonym widzeń; 

2) realizację oddziaływań penitencjarnych prowadzonych lub 

współprowadzonych przez osoby z zewnątrz; prowadzenie oddziaływań 

penitencjarnych realizowanych poza terenem Aresztu Śledczego w Warszawie – 

Służewcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Warszawie – Bemowie.

Ograniczenia: 

1) zatrudnienie poza jednostką.

95, 105, 121
Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie 247 § 2 k.k.w.

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu podejmie wszelkie 

możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych 

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-bemowo-komunikat2

OZ Radom

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie 247 § 2 k.k.w.

6 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

 Areszt Śledczy w Radomiu podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-radomiu-komunikataad

OZ Pionki

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie 247 § 2 k.k.w.

6 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Zakład Karny w Żytkowicach podejmie wszelkie możliwe 

do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych  

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-pionkach-komunikat-sluzby-wieziennej.

OZ Stawiszyn

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie 247 § 2 k.k.w.

6 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Areszt Śledczy w Grójcu i Oddział Zewnętrzny w 

Stawiszynie podejmą wszelkie możliwe do realizacji 

działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na 

celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-stawiszynie-komunikatt

OZ Płońsk

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Nie podano podstawy prawnej, ewentualne 

przedłużenie na podstawie 247 § 2 k.k.w.

7 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)

Administracja Zakładu Karnego w Płocku oraz Oddziału 

Zewnętrznego w Płońsku podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych  ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.  // Akcja szycia 

maseczek: https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-

zewnetrzny-w-plonsku-kazda-pomoc-jest-wazna-osadzeni-

szyja-maseczki

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-plonsku-komunikat3

OISW Wrocław

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-siedlcach-ko
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-plocku-komunikat3
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-zytkowicach-komunikat-sluzby-wieziennej
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-popowie-komunikat-nr-3
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-bemowo-komunikat2
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-radomiu-komunikataad
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-pionkach-komunikat-sluzby-wieziennej
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-stawiszynie-komunikatt
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-plonsku-komunikat3


AŚ Dzierżoniów

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora AŚ w Dzierżoniowie na 

podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii 

11 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 18 dni)

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie oraz Oddział Zewnętrzny 

w Piławie Dolnej podejmą wszelkie możliwe do realizacji 

działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na 

celu kompensację wprowadzonych  ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.  

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-dzierzoniowie-komunikat-sluzby-wieziennej

AŚ Jelenia Góra
1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 
105, 121

Zarządzenie Dyrektora AŚ w Jeleniej Górze na 

podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii 

do odwołania

Areszt Śledczy w Jeleniej Górze podejmie wszelkie 

możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych  

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.  

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-jeleniej-gorze-widzenia-komunikat

AŚ Świdnica

1) udzielania osadzonym widzeń;

2) odprawiania nabożeństw, w ten sposób, że możliwe będzie tylko 

indywidualne korzystanie z posług religijnych, za zgodą Dyrektora Aresztu 

Śledczego w Świdnicy.

105, 106

Zarządzenie Dyrektora AŚ w Świdnicy na 

podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii 

14 kwietnia 2020 r. 

(przedłużone o 14 dni)

Areszt Śledczy w Świdnicy podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych  ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej. 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-swidnicy-komunikataaaa

AŚ Wrocław 

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych;

2) udzielanie osadzonym widzeń;

3) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora AŚ we Wrocławiu na 

podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii 

30 kwietnia 2020 r. 

(przedłużone o 30 dni)

Areszt Śledczy we Wrocławiu podejmie wszelkie możliwe 

do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych  

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-we-wroclawiu-komunikat-sluzby-wieziennej

ZK Głogów

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych; 

2) udzielania osadzonym widzeń. 105, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Głogowie na 

podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii 

6 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 7 dni)
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-glogowie-komunikat-sluzby-wieziennej

ZK Kłodzko

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej; 

2) udzielania osadzonym widzeń; 

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych; 

4) z uwagi na zaistniałe zagrożenie przyjmowanie wpłat dla osadzonych odbywać 

się będzie wyłącznie w formie bezgotówkowej (przelewy, przekazy pieniężne).

105 § 1 w zw z 113, 105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Kłodzku na podstawie 

art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o SW, art. 

247 § 1 k.k.w. oraz § 1 Rozporządzenia MZ w 

sprawie ogłoszenia stanu epidemii 

30 kwietnia 2020 r. 

(przedłużone o 30 dni)

Zakład Karny w Kłodzku podjął wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostoso-wane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych 

ograni-czeń, a osobom pozbawionym wolności zostały 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-klodzku-komunikat-sluzby-wieziennej

ZK Strzelin

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych;

2) udzielania osadzonym widzeń;

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Strzelinie na 

podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii 

27 kwietnia 2020 r. 

(przedłużone o 30 dni)

Zakład Karny w Strzelinie podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, 

mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, 

a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. 

poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z 

najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej. // Odwołanie zakazów 

wskazanych w punkcie 1, nastąpi niezwłocznie po 

ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej w kraju 

biorąc pod uwagę zalecenia Państwowego Inspektora 

Sanitarnego.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-strzelinie-komunikat-sluzby-wieziennej; 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/KOMUNIKAT%20ZK%20STRZELIN; 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-strzelinie-

ZK Wołów

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych;

2) udzielania osadzonym widzeń;

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

105, 106, 121 

Zarządzenie Dyrektora ZK w Wołowie na 

podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii 

28 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 28 dni)

Administracja Zakładu Karnego w Wołowie podejmie 

wszelkie możliwe do realizacji działania mające na celu 

kompensację wprowadzonych ograniczeń, w 

szczególności zmierzające do poszerzenia możliwości 

utrzymywania przez osoby pozbawione wolności kontaktu 

z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej. // Akcja szycia maseczek: 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-wolowie-

skazani-szyja-maseczki

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad!karny-w-wolowie-komunikat

ZK nr 1 Wrocław
1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych;

2) udzielania osadzonym widzeń.
105, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK nr 1 we Wrocławiu na 

podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii 

30 kwietnia 2020 r. 

(przedłużone o 30 dni)

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu podejmuje wszelkie 

możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych 

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej. 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-we-wroclawiu-komunikat-20200317; 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-we-wroclawiu-komunikat-2020-03-24; 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-we-wroclawiu-komunikat-2020-03-30

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-dzierzoniowie-komunikat-sluzby-wieziennej
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-jeleniej-gorze-widzenia-komunikat
https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-swidnicy-komunikataaaa
https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-we-wroclawiu-komunikat-sluzby-wieziennej
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-glogowie-komunikat-sluzby-wieziennej
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-klodzku-komunikat-sluzby-wieziennej
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-strzelinie-komunikat-sluzby-wieziennej; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/KOMUNIKAT ZK STRZELIN; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-strzelinie-
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-strzelinie-komunikat-sluzby-wieziennej; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/KOMUNIKAT ZK STRZELIN; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-strzelinie-
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-strzelinie-komunikat-sluzby-wieziennej; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/KOMUNIKAT ZK STRZELIN; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-strzelinie-
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-wolowie-skazani-szyja-maseczki
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-wolowie-skazani-szyja-maseczki
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-wolowie-skazani-szyja-maseczki
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-wolowie-skazani-szyja-maseczki
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-wolowie-skazani-szyja-maseczki
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-wolowie-skazani-szyja-maseczki
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-wolowie-skazani-szyja-maseczki
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-wolowie-skazani-szyja-maseczki
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-wolowie-skazani-szyja-maseczki
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad!karny-w-wolowie-komunikat
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-we-wroclawiu-komunikat-20200317; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-we-wroclawiu-komunikat-2020-03-24; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-we-wroclawiu-komunikat-2020-03-30
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-we-wroclawiu-komunikat-20200317; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-we-wroclawiu-komunikat-2020-03-24; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-we-wroclawiu-komunikat-2020-03-30
https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-we-wroclawiu-komunikat-20200317; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-we-wroclawiu-komunikat-2020-03-24; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-1-we-wroclawiu-komunikat-2020-03-30


ZK nr 2 Wrocław

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych;

2) udzielanie osadzonym widzeń;

3) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK nr 2 we Wrocławiu na 

podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii 

13 kwietnia 2020 r. 

(przedłużone o 14 dni)

Zakład Karny nr 2 we Wrocławiu podejmie wszelkie 

możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych 

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej.

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-2-we-wroclawiu-komunikat

ZK Zaręba
1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych;

2) udzielania osadzonym widzeń.
105, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK w Zarębie na podstawie 

art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o SW, art. 

247 § 1 k.k.w. oraz § 1 Rozporządzenia MZ w 

sprawie ogłoszenia stanu epidemii 

do odwołania

Zakład Karny w Zarębie podejmie wszelkie możliwe do 

realizacji działania, dostosowanych do swoich możliwości, 

mając na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a 

osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-zarebie-komunikat-3

OZ Oleśnica
1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych;

2) udzielania osadzonym widzeń.
105, 121

Zarządzenie Dyrektora ZK nr 1 we Wrocławiu na 

podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii 

30 kwietnia 2020 r. 

(przedłużone o 30 dni)

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu podejmuje wszelkie 

możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich 

możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych 

ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną 

m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania 

kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji 

internetowej oraz telefonicznej. 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-olesnicy-komunikat; 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-olesnicy-komunikat-; 

https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-olesnicy-komunikat-covid

OZ Pilawa Dolna 

1) zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych;

2) udzielania osadzonym widzeń;

3) odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.

105, 106, 121

Zarządzenie Dyrektora AŚ w Dzierżoniowie na 

podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 

ustawy o SW, art. 247 § 1 k.k.w. oraz § 1 

Rozporządzenia MZ w sprawie ogłoszenia stanu 

epidemii 

11 kwietnia 2020 r. 

(przedłużenie o 18 dni)

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie oraz Oddział Zewnętrzny 

w Piławie Dolnej podejmą wszelkie możliwe do realizacji 

działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na 

celu kompensację wprowadzonych  ograniczeń, a osobom 

pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone 

uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi 

za pomocą środków komunikacji internetowej oraz 

telefonicznej.  

https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-dzierzoniowie-komunikat-sluzby-wieziennej

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-nr-2-we-wroclawiu-komunikat
https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-zarebie-komunikat-3
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-olesnicy-komunikat; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-olesnicy-komunikat-; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-olesnicy-komunikat-covid
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-olesnicy-komunikat; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-olesnicy-komunikat-; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-olesnicy-komunikat-covid
https://sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-olesnicy-komunikat; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-olesnicy-komunikat-; https:/sw.gov.pl/aktualnosc/oddzial-zewnetrzny-w-olesnicy-komunikat-covid
https://sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-dzierzoniowie-komunikat-sluzby-wieziennej

