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W zwiqzku z wnioskiem z dnia 17-10-2019 r.l(data wptywu pocztq elektronicznq: 17-10
2019 r.) w przedmiocie udzielenia informacji pU9licznej, poniiej przedstawiam posiadane
informacje:
Na wstt:pie wskazac naleiy, ii szpital funkcjolflujqcy w ramach podmiotu leczniczego dla
os6b pozbawionych wolnosci znajduje sit: w strJkturze organizacyjnej Aresztu Sledczego
w Gdansku. Tutejszy podmiot leczniczy udziela
zdrowotnych

stuiqcych

zachowaniu,

o~obom

ratowaniu,

pozbawionym wolnosci swiadczen

przywracaniu

i

lub

poprawie

zdrowia

oraz podejmuje inne dziatania medyczne wynikajqf.i
e z procesu leczenia, a takie prowadzi
dziatalnosc leczniczq polegajqcq na promocji zdrowia. zglt:dem tych os6b. Pacjentami Sq osoby
pozbawione wolnosci, wobec kt6rych stosuje sit: prze isy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny wykonawczy (dalej jako: Kkw) oraz akt6w v}ykonawczych regulujqcych postt:powanie
wykonawcze.
Ad. 1
i

W Areszcie Sledczym w Gdansku nie zatrudnia sit: os6b na stanowisku dietetyka. Zadania
zwiqzane z iywieniem osadzonych, 0 kt6rym mowa w iart. 109 Kkw, wykonywane Sq przez stuibt:
kwatermistrzowskq, gdzie w dziale kwatermistrzo+skim tutejszego aresztu zatrudnieni Sq
funkcjonariusze

na

stanowisku

mtodszy

ins~ektor

/

starszy

instruktor

dziatu

kwatermistrzowskiego, kt6rzy odpowiadajq za sporzClqzanie jadtospis6w dla wszystkich rodzaj6w
!

norm wyiywienia oraz posHk6w leczniczych (diet) i indywidualnych. Jedna z tych funkcjonariuszek
posiada wyksztakenie wyisze magisterskie w SpeCjalnJsci ustugi zywieniowe i dietetyka.
W zatqczeniu przedktadam zakres obowiqzk6w

~skaZanej funkcjonariusz.
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Ad. 2
Zadania

zwi'lzane

z

iywieniem

osadzonych

realizowane

S'l

przez

stuib~

kwatermistrzowsk'l wobec wszystkich os6b osadzonych w Areszcie Sledczym w Gdansku, gdzie
pOjemnosc jednostki wynosi obecnie 1072 miejsca, w tym w oddziatach szpitalnych 79 miejsc.
Zaludnienie jednostki jest wartosci'l zmienn'l, obecnie nie przekracza 100% pojemnosci.
Ad. 3
Kaidy osadzony, r6wniei zakwaterowany w oddziale szpitalnym, ma wynikaj'lc'l
z obowi'lzuj'lcych przepis6w zapewnion'l moiliwosc zgtaszania si~ na rozmowy do przetoionych,
w tym do kierownika dziatu kwatermistrzowskiego, kt6ry w zaleinosci od przedmiotu zgtoszenia

moie na

rozmow~

skierowac r6wniei funkcjonariusza

wykon4i'lcego zadania zwi'lzane

z iywieniem, w tym odpowiedzialnego za sporz'ldzanie jadtospis6w. Kaidy osadzony, r6wniei
zakwaterowany w oddziale szpitalnym, ma wynikaj'lc'l z obowi'lzuj'lcych przepis6w moiliwosc
zgtaszania si~ na rozmowy do kierownika ambulatorium lub dyrektora szpitala, jak i zgtaszania si~
do lekarza (w ramach przyj~c planowych lub celem uzyskania pomocy dorainej), kt6rego
uprawnieniem jest zlecenie positk6w leczniczych lub indywidualnych, zgodnie z przepisami §§ 8
i 10 rozporz'ldzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wyiywienia
osadzonych w zaktadach karnych i aresztach sledczych. Zasady zgtaszania si~ do lekarza
i przetoionych okreslone S'l w porz'ldku wewn~trznym jednostki, kt6rego tekst udost~pnia si~
w kaidej celi.
Ad. 4
Minimalny dzienny koszt positk6w i napoj6w wynosi:

1) positku podstawowego - P - 4,00 zt;
2) positku dla matoletnich - M -4,40 zt;
3) positku lekkostrawnego - L- 4,80 zt;
4) positku cukrzycowego - Lc - 5,70 zt;

5) positku indywidualnego - Li - 5,80 zt.
Ad. 5
Areszt Sledczy w Gdansku, w tym podmiot leczniczy funkcjonuj'lcy w jego strukturze, nie
korzystaj'l z ustug zewn~trznej formy cateringowej celem iywienia os6b pozbawionych wolnosci,
w tym pacjent6w tutejszego szpitala.
Ad. 6
Dokumentem reguluj'lcym wartosc odiywcz'l i kaloryczn'l positk6w jest akt prawa
powszechnie obowi'lzuj'lcego tj. rozporz'ldzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 19 lutego 2016 r.
w sprawie wyiywienia osadzonych w zaktadach karnych i aresztach sledczych. W przepisach tych
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nie jest okreslona dopuszczalna ilose konserwant6w, +rwnik6w i dodatk6w.
Dla kaidego z rodzaj6w positk6w
piel~gniarki

wsp6tudziale

stoso~anYCh

w jednostce sporzqdza

si~

przy

podmiotu leczniczego i ,efa kuchni jadtospis dzienny, w kt6rym

uwzgl~dnia si~ sktadniki odiywcze i kalorycznosc positf6w, ilose warzyw lub owoc6w w positkach,

urozmaicenie positk6w, zdolnosc produkcyjnq kuchni fachowe przygotowanie kucharzy zgodnie
z zarzqdzeniem nr 22/2019 Dyrektora Generalnego StUiby Wi~ziennej z dnia 17 kwietnia 2019 r.
i

w sprawie gospodarki iywnosciowej w jednostkach organizacyjnych Stuiby Wi~ziennej.
Jednostka zaopatruje

si~ w artykuty SPOiYWC~e, kt6re Sq wytworzone zgodnie z ustawq

z dnia 25 sierpnia 2006 r. 0 bezpieczenstwie iywnbsci i iywienia. Wykonawcy dostarczajqcy
iywnosc Sq zobowiqzani do posiadania stosownych dla charakteru swojej dziatalnosci decyzji
organu Panstwowego Powiatowego Inspektora sanita1'nego lub Powiatowego lekarza Weterynarii
o spetnieniu wymagan koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub obrocie
artykutami iywnosciowymi.

Ad. 7

•

Przed wydaniem positk6w osadzonym pOblerane Sq pr6by smakowe ze wszystkich
wyprodukowanych w kuchni aresztu potraw przez lvznaczonego pracownika stuiby zdrowia
(piel~gniark~

wzgl~dem

i

podmiotu leczniczego) w celu kontroli wartosci smakowych potraw i ich jakoSci pod

zdrowotnym, kt6ry

nast~pnie odnotoWUj~

wartosci smakowej, jakosci positku oraz
W

przypadku

kiedy

wyznaczony

ZgOdnOSC~

pracownik

na kaidym jadtospisie

opini~

dotyczqcq

przygotowanych pot raw z jadtospisem.

stuiby

zdrowia

zakwestionowatby

jakosc

przygotowanej potrawy lub catego positku, pOdejl· uje on decyzj~ 0 wstrzymaniu wydania
potrawy lub catego positku do spoiycia.
Ponadto ze wszystkich przygotowanych w

ku~hni

potraw wchodzqcych w sktad kaidego

!

positku pobiera

si~

pr6bki do cel6w sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z obowiqzujqcym

rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 k1ietnia 2007 r. w sprawie pobierania
i przechowywania pr6bek iywnosci przez zaktady iYWienia zbiorowego typu

zamkni~tego, kt6re

przechowuje si~ przez 3 dni w warunkach chtodniczychl

J

Ad.S

Zgodnie z art. 116a pkt 5 Kkw osobom po bawionym wolnosci nie wolno odmawiac
przyjmowania positk6w dostarczanych przez

admiristracj~

jednostki w celu wymuszenia

okreslonej decyzji lub post~powania. Zgodnie z ObOWif·zujqcymi w jednostce procedurami positki
wydawane Sq osadzonym do cel mieszkalnych lu
skonsumowania,
stwierdzenia lub

cz~sc

sal chorych celem ich niezwtocznego

osadzonych zatrudnionych o. iad spoiywa w stot6wce. W przypadku

powzi~cia

i

informacji 0 odmowie przyjrnowania positk6w oddziatowy powiadamia

I
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pracownika sfuzby zdrowia, wychowawca niezwfocznie przeprowadza z osadzonym
w celu ustalenia przyczyny zachowania osadzonego i motywuje go do zmiany

rozmow~

podj~tych

przez

siebie decyzji i kieruje go do psychologa, psycholog obejmuje osadzonego odpowiednimi
oddziafywaniami psychokorekcyjnymi. Osadzony odmawiajqcy przyjmowania posifk6w pozostaje
pod wzmozonq obserwacjq pracownik6w sfuzby zdrowia, oddziafowego i wychowawcy
realizowanq zgodnie ze wskazaniami wfasciwego kierownika dziafu. Osobie pozbawionej wolnosci,
kt6ra odmawia przyjmowania posifk6w, udziela si~ swiadczen zdrowotnych niezb~dnych
ze wzgl~du na stan jej zdrowia. Jezeli osoba ta odmawia poddania si~ leczeniu, moina jq umiescic,
w zaleinosci od stanu zdrowia, w izbie chorych lub w celi mieszkalnej, zapewniajqc w tym
przypadku nadz6r medyczny odpowiedni do jej stanu zdrowia. Jeieli osoba pozbawiona wolnoSci
odmawia przyjmowania posifk6w, w dniu zgfoszenia tego faktu lekarzowi podmiotu leczniczego
dokonuje si~ co najmniej pomiaru masy jej dafa. Osob~ takq poddaje si~ badaniu lekarskiemu
co najmniej raz w tygodniu do czasu rezygnacji przez niq z odmowy przyjmowania posifk6w.

o

zakresie swiadczen zdrowotnych i potrzebie przeprowadzenia specjalistycznych badan

diagnostycznych takich os6b decyduje lekarz podmiotu leczniczego.
piel~gniarski

W oddziafach szpitalnych personel

opisuje swoje spostrzeienia, w tym

zwiqzane z przyjmowaniem lub odmowq przyjmowania posifk6w, w raportach

piel~gniarskich

oraz informuje lekarza prowadzqcego leczenie.
Ad. 9
Nie dotyczy.
Ad. 10
Osoby pozbawione wolnoSci, w tym zakwaterowane w oddziafach szpitalnych, majq
zgodnie z art. 102 pkt 10 Kkw prawo skfadania m.in. skarg oraz przedstawiania ich, w nieobecnosci
innych os6b, administracji jednostki, kierownikom jednostek organizacyjnych Sfuiby
s~dziemu

penitencjarnemu,

prokuratorowi

i

Rzecznikowi

Wi~ziennej,

Praw Obywatelskich.

Sposoby

zafatwiania skarg okreslone Sq przepisami rozporzqdzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 13
sierpnia 2003 r. w sprawie sposob6w zafatwiania wniosk6w, skarg i pr6sb os6b osadzonych
w zakfadach karnych i aresztach sledczych. Spos6b skfadania pisemnych skarg okreslony jest
w porzqdku wewn~trznym jednostki, kt6rego tekst

udost~pnia si~

w kazdej celi.

Ad. 11
Prowadzona

dokumentacja

nie

pozwala

na

podanie

liczby skarg dotyczqcych

niewfasciwego iywienia / zatrucia w szpitalu zgfoszonych do szpitala.
Na podstawie danych
Wolnosci Noe.Net

wskazuj~,

dost~pnych

w Centralnej Bazie Danych Os6b Pozbawionych

iz we wskazanych latach odnotowano w niej wpfyw nw. liczby skarg

~SlUiBA
~WI~ZIENNA

Areszt Sledczy w Gdansku
80-803 Gdansk, ul. Kurkowa 12
tel. 58 3t3 13 03, fax 58 302 51 25, email: as~dansk@sw.gov.pl

wymaga. Positki indywidualne zleca lekarz okreslajqc liczbt:: i godziny wydawania positk6w,
kalorycznosc dObowq, procentoWq zawartosc skt,dnik6w odiywczych, zabronione sposoby
przetwarzania produkt6w i przyrzqdzania potraw, i10fciowq zawartosc warzyw lub owoc6w, Iistt::
produkt6w zabronionych, czas na jaki je zleca.

Ad.1S

I

Na wniosek osadzonego 0 przyznanie pOSitkbw z uwzglt::dnieniem wymog6w religijnych
i

lub kulturowych zapewnia sit:: positki wegetarianskie IUb weganskie.

~.~

I

Osadzonym na indywidualne zlecenie lekarz9 zapewnia sit:: dietetyczne srodki spoiywcze
specjalnego przeznaczenia medycznego typu Nutridl·ink, Nutrison, Protifar; w razie zaistnienia
wskazan zdrowotnych stosowana jest zlecana przez I . karza suplementacja kompleksami witamin
z grupy 8, magnezem, potasem itp.

R
sku

Wykonano egzemplarz pojedynczy - pocztq elektronicznq
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os6b osadzonych zwiqzanych z dZiatalnosciq Aresztu Sledczego w Gdansku, w kt6rych
wyodr~bniono

zarzuty wg ObOWiqzujqcej klasyfikacji: SWB004 - "wyiywienie", SOZOO9 - "Ieczenie

dietetyczne, brak, pozbawienie diety"
Rok 2017
SWBOO4 - 45 zarzut6w,
SOZ009 - 8 zarzut6w,
Rok 2018
SWBOO4 - 78 zarzut6w,
SOZ009 - 30 zarzut6w.
Ad. 12
W roku 2018 lekarze zatrudnieni w Areszcie Sledczym w Gdansku nie byli szkoleni
z zakresu zasad prawidtowego iywienia chorych w szpitalu.
Ad. 13
Wedtug stanu na dzien 25-10-2019 r. osadzeni przebywajqcy w oddziatach szpitalnych
tutejszego podmiotu byli iywieni wg nw. positk6w leczniczych lub indywidualnych (w rozbiciu na
oddziaty szpitala):
OWZI - positki lecznicze lekkostrawne L - 5 osadzonych, positki lecznicze cukrzycowe Lc
1 osadzony, positki lecznicze cukrzycowe insulinozaleine Li -1 osadzony,
OWZII - positki lecznicze lekkostrawne L - 2 osadzonych, positki lecznicze cukrzycowe Lc
3 osadzonych, positki lecznicze cukrzycowe insulinozaleine Li -3 osadzonych, positki indywidualne
L4 bezglutenowe -1 osadzony,
OWZIII - positki lecznicze lekkostrawne L - 1 osadzony, positki indywidualne L5
bezmleczne - losadzony.
Jadtospisy

dla

positk6w

leczniczych

lekkostrawnych,

leczniczych cukrzycowych insulinozaleinych opracowuje
w

si~

leczniczych

cukrzycowych,

zgodnie z wymogami okreslonymi

rozporzqdzeniu Ministra Sprawiedliwosci z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wyiywienia

osadzonych w zaktadach karnych i aresztach sledczych oraz zgodnie z wymogami, kt6re zostaty
okreslone w zatqczniku do zarzqdzenia Nr 23/2017 Dyrektora Generalnego Stuiby Wi~ziennej
z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji wyiywienia os6b osadzonych w zaktadach karnych
i aresztach sledczych. tr6dtem opracowania jadtospis6w dla positk6w indywidualnych Sq: wiedza
lekarza, funkcjonariuszy stuiby kwatermistrzowskiej (w tym posiadajqcej wyksztafcenie dietetyka),
osoby sporzqdzajqcej jadtospisy, publikacje, zr6dta internetowe.
Ad. 14
Jednostka zapewnia osadzonym positki indywidualne, jeieli ich stan zdrowia tego

,
Gdansk, ~ .06.2017 r.

ZAKRES OBOWJzKOW
instruktorJ dzialu kwatermistrzowskiego
i

\..,•

.-:.

~

....

1. W zakresie wykonywanych obowi!jZk6w sluzbowych C
odlega
·
bezposrednio mt. inspektorowi dzialu
kwatennistrzowskiego.
2. Odpowiada za spor7lJdzanie jadlospis6w dla wszystkich norm
osciowych oraz diet przy wsp6ludziale szef6w
kuchni, z uwzgl\ldnieniem wysokosci stawek dziennych, skladpik6w odZywczych _oraz kalorycznosci posilk6w,
urozmaicenia menu i zdolnosci produkcyjnej kuchni, zgodnie z RtZPOr7lJdzenitMll ci
z dnia 19
lutego 2016 r. w sprawie WYZywienia osadzonych zakladach karnyc i aresztach sledczych.
3. Odpowiada za spor~e jadlospis6w dla os6b Z)'wionyc. indywidualnie scisle wedlug pisemnych zalecen
lekarskich, zgodnie z rozpor7lJdzeniem przytoczonym w pkt 2.
i
4. Przy realizacji zadaD wymienionych w pkt. 2 i 3, kieruje Si\l~. adami gospodarnoSci i przestrzegania dyscypliny
finans6w publicznych zgodnie z ustaw~ Prawo zam6wien publiczn h i ustaw~ 0 fmansach publicznych.
5. Na biei'4CO uaktualnia receptury - dokumenty opisuj~ce przygo wywanie w jednostce potraw zgodnie z wymogami
HACCP.
i
6.Sprawuje nadz6r i kontrol\l nad caloksztahem pracy kuchni dietetycznej i og6lnej, ze szczeg6lnym uwzgl\ldnieniem
prawidlowosci proces6w .Obr6bki wst\lpnej i proces6w technologic~ych, czasu przyr~ia i porcjowania, cieploty
posilk6w i ich rozdzielnictwa, terminowego wydawania, przechowyiwania sur6wek i salatek.
7. Sprawuje nadz6r nad prawidlowosci~ pobierania i przechowyw,nia przez szef6w kuchni pr6b do cel6w sanitarno
epidemiologicznych z kaMej skladowej cZ\lsci potraw przygotowy,· anych w kuchni, a wcho~cych w sklad posilk6w,
zgodnie z rozpor~eniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietni 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania
pr6bek :zywnosci przez zaklady Zywienia zbiorowego.
8. Sprawuje nadz6r nad magazynem Zywnosciowym w zal9'esie prawidlowosci magazynowania artykul6w
i:ywnosciowych i wydawania z zachowaniem zasad rotacji.
•
9. Wsp6lpracuje z przewodnikami ps6w sluzbowych w zakresie racjbnalnego i:ywienia ps6w.
10. Rozpatruje prosby i odpowiada za pisemne skargi osadzonych d9tyc7lJCe wy:zywienia w jednostce.
11. Bierze udzial w opracowywaniu planu wydatk6w budZetowych I zakresie wy:zywienia osadzonych.
12. Odpowiada za terminowe skladanie zam6wien zgodnie z zawartymi umowami na dostawy artyku16w
Zywnosciowych.
I
13. W przypadku nieobecnosci w sluZbie zastftlpuje mt inspektora
Zywienia, a w szczeg61nosci :
• odpowiada za terminowe przekazywanie do dzialu finanst;lwego faktur i rachunk6w za towary i uslugi oraz
miesi~znych zestawien asygnat rozchodowych,
•
• przeprowadza kontrolftl kart odbioru jakosciowego dostawl (zal~znik do procedury CCP-I Przyj\lcie towaru,
prowadzone przez magazyniera magazynow :zywnosciowy~),
• sprawuje nadz6r nad prowadzeniem kart kontroli temperatur w ur~dzeniach chlodniczych (zal~cznik do
procedury CCP-2 Przechowywanie w warunkach chlodnl'.zych prowadzone przez magazyniera magazyn6w
Zywnosciowych i szef6w kuchni),
• sprawuje nadz6r nad prawidlowoscil! dokonywania pomi
temperatury potraw - limit krytyczny w obr6bce
tennicznej (Procedura CCP-3)
• kontroluje aktualnosc obowi¥ujl!cych badan lekars~ich funkcjonariuszy sluzby Zywnosciowej i
wytypowanych . funkcjonariuszy dzialu oc~rony aktualno ~. hadan le~arskich i .terminowosc dokonywania
przegll!d6w sanltarnych osadzonych zatrudnlOnych w kuc 1 1 magazyme i:ywnosclOwym.
14. Wykonuje zadania zwi~e z przeciwdzialaniem przenikaniu i Qbrotowi na terenie aresztu substancji odurzajl!cych
zgodnie z Zar7lJdzeniem Nr 24114 Dyr. Gen. SW z dnia 10 lipca 20 r.
15. W zakresie ochrony przeciwpoZarowej do obowi!jZk6w opr6cz wymienionych w ustawie 0 ochronie
przeciwpoZarowej i przepisach wydanych na jej podstawie nale realizacja zadan wynikaj~cych z ZafZl!dzenia nr
2112012 Dyrektora generalnego Sluzby Wi\lziennej z dnia 23 marca ~012 roku w
sprawie organizacji ochrony
przeciwpoZarowej i zabezpieczenia przeciwpoZarowego w jedn0r·tkach organizacyjnych SluZby Wiftlziennej a w
szczegolnosci realizacja obowi!jZk6w wynikajl!cych z § II w/w
zar7lJdzenia tj.:
I. przestrzeganie instrukcji bezpieczenstwa poZarowego jednostki or anizacyjnej;
2. przestrzeganie zasad zawartych w instrukcjach uZyikowania ur7lJdfen, maszyn, DarZftldzi i instalacji;
3. utrzymywanie ladu i por~ku na stanowisku pracy oraz dokonywanie kontroli miejsca pracy pod k~tem
bezpieczenstwa poZarowego, kaZdorazowo po jej zakonczeniu;
I
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4. informowanie przelozonych 0 zauwazalnych w jednostce organizacyjnej zagrozeniach stanu bezpieczenstwa
pozarowego.
16. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika dzialu kwatermistrzowskiego .
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Przyj!!lemlam do wiadomosci i stosowania
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