
DOBRE PRAKTYKI w zakresie  DZIAŁAŃ  

PROZDROWOTNYCH pracodawcy, 

na przykładzie OKRĘGOWEGO Inspektoratu  

Służby Więziennej w Szczecinie

i Aresztu Śledczego w Szczecinie

Andrzej Podgórski

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy



Służba Więzienna jest 

umundurowaną i uzbrojoną formacją 

apolityczną podległą Ministrowi 

Sprawiedliwości, posiadającą własną 

strukturę organizacyjną. 

Realizuje zadania w zakresie wykonywania tymczasowego 

aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu 

skutkujących pozbawieniem wolności.



P Początki więziennictwa w Szczecinie sięgają końca XIX w. 

W wieży dzisiejszego pawilonu „A” Aresztu Śledczego w 
Szczecinie zwieńczoną tzw. „koroną”,  widnieje data  
budowy więzienia 1863 r.

W 2013 r. więzienie w Szczecinie obchodziło 150 rocznicę 
funkcjonowania więziennictwa. 

Plan Szczecin 

z 1870 roku



Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie

to jednostka organizacyjna SW, która skupia 5 Aresztów Śledczych, 4 Zakłady Karne,

Zespół Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy na terenie województwa zachodnio-

pomorskiego i lubuskiego, w której służbę pełni i pracuje

ok. 1500 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Areszt Śledczy w Szczecinie to jednostka penitencjarna,

w której służbę pełnią funkcjonariusze i pracują pracownicy cywilni i którzy realizują

bezpośrednie zadania służby więziennej określone w ustawie.



Służba Więzienna to specyficzne środowisko pracy

w zakresie obciążenia psychicznego, jakiego doznają

w swojej pracy funkcjonariusze Służby Więziennej.

Źródła stresu trzeba identyfikować, aby móc je eliminować

lub minimalizować skutki wypalenia zawodowego.

Aktualnie służba bhp i psychologowie medycyny pracy SW

współpracują w celu wypracowania metod identyfikacji

czynników psychospołecznych.

Dążymy do tego aby w analizie ryzyka sporządzanej

w każdej jednostce organizacyjnej SW uwzględniono

czynniki uciążliwe, do których należy między innymi stres.



Prozdrowotne programy ZOZ 

MP OISW w Szczecinie
W służbie – w formie”  - III edycja programu dla funkcjonariuszy  w 

służbie przygotowawczej

„Stres w zarządzaniu z elementami warsztatu komunikacji 

w miejscu pracy i służby” 

„Jak dbać o zdrowie – zdrowa dieta, zdrowy ruch, przeciwdziałanie 

zaburzeniom zdrowia związanym z używaniem substancji 

psychoaktywnych”



„Komunikacja, kreatywność i motywacja w służbie – zdrowe i    

optymalne zarządzanie zespołem”

„Godność i szacunek” - dot. zagrożeń psychospołecznych, 

przemoc, agresja, mobbing, dyskryminacja, molestowanie

„Warsztaty profilaktyki stresu”

„Treningi umiejętności psychospołecznych”

Psychoedukacja indywidualna – prowadzona przez psychologów, 

na własną prośbę funkcjonariusza/pracownika lub na zlecenie 

lekarza medycyny pracy.



Profilaktyka Zdrowotna

Szczepienia ochronne przeciwko wirusowemu 

zapaleniu wątroby typu B (WZW).

Pomiary czynników szkodliwych w środowisku 

pracy.

Opracowanie  procedury narażenia na 

szkodliwy czynnik biologiczny – ekspozycja 

zawodowa. 



DZIĘKUJĘ   ZA   UWAGĘ


