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Ustosunkowując się do Raportu przedstawicieli Krajowego Mechanizmu 

Prewencji z wizytacji Aresztu Śledczego w Łodzi przesłanego, przy piśmie 

KMP.571.17.2014.WS z dnia 4 marca 2014 r., pragnę zwrócić uwagę, że w pun

kcie 2 „Charakterystyka jednostki"' ww. Raportu przedstawiono nieprawidłową infor

mację o przeznaczeniu wizytowanej jednostki. Działając w trybie delegacji usta

wowej, na podstawie art. 72 § 4a i art. 208 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 97, Nr 90, poz. 557 z póź. zm.), Dyrektor Gene

ralny Służby Więziennej określa w drodze zarządzenia przeznaczenie zakładów 

karnych i aresztów śledczych. Zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisem w po

wyższym zakresie tj. zarządzeniem Nr 55/13 Dyrektora Generalnego Służby 

Więziennej z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przeznaczenia zakładów 

karnych i aresztów śledczych, Areszt Śledczy w Łodzi przeznaczony jest dla 

tymczasowo aresztowanych mężczyzn, a dodatkowo w jednostce funkcjonuje 

ośrodek diagnostyczny oraz mogą przebywać tymczasowo aresztowani chorzy na 

cukrzycę insulinozależną.



W  związku z powyższym powody przetransportowania skazanego (dane 

usunięto) do Zakładu Karnego w Nowogardzie przedstawiają się

następująco:

Komisja Penitencjarna w Areszcie Śledczym w Łodzi, w dniu 2 stycznia 

2014 r., skierowała ww. skazanego do odbywania kary pozbawienia wolności w za

kładzie karnym typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych. W dniu 10 

stycznia 2014 r. skazany został zgłoszony do przetransportowania przez Dyrektora 

Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi. W dniu 15 stycznia br. osadzony został 

przetransportowany zgodnie z art. 100 § 1 Kkw do Zakładu Karnego w Nowogardzie.

W lutym br. siostra skazanego złożyła prośbę o jego przetransportowanie do 

Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, jednak z uwagi na brak wolnych 

miejsc zakwaterowania prośba ta została rozpatrzona odmownie.

Ponadto informuję, że Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie, 

w ramach przygotowywania wolnych miejsc na czas remontu Zakładu Karnego w No

wogardzie sporządził listę skazanych zamieszkałych poza województwem 

zachodniopomorskim w celu wytransportowania ich do zakładów karnych w pobliżu 

miejsc zamieszkania lub zamieszkania osób bliskich. Na liście tej znajduje się
również skazany, (dane usunięto)

Biorąc pod uwagę powyższe uważam, że transport skazanego 

(dane usunięte) do Zakładu Karnego w Nowogardzie miał zarówno

uzasadnienie faktyczne, jak i był zgodny z obowiązującymi przepisami.

gen. Włodarski

Wyk, w 2-ch egz 
1. Adresat 
2* Aa 
Ik


