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Uprzejmie informuję, że z dużą uwagą zapoznałam się z ustaleniami 

Raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Aresztu Śledczego 

w Warszawie - Mokotowie. Z treścią raportu zostali również zapoznani 

funkcjonariusze i pracownicy okręgowego inspektoratu.

Uwagi przedstawione w przedmiotowym Raporcie dotyczą przede 

wszystkim występujących w areszcie barier architektonicznych, które 

w opinii Zespołu ograniczają samodzielne funkcjonowanie osadzonych 

z niepełnosprawnością fizyczną. Odnosząc się do uwag, jak również 

zaleceń przedstawionych w Raporcie należy podkreślić, iż część barier 

architektonicznych jest do usunięcia siłami jednostki penitencjarnej w 

ramach posiadanych przez nią środków, np. pozbawienie progów wejść do
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poszczególnych pomieszczeń, przearanżowanie przestrzeni w ciągach 

komunikacyjnych, skontrastowanie schodów oraz stopni schodów, 

dostosowanie wyposażenia w sanitariacie przy sali do widzeń tzw. 

intymnych. Nie sposób jednak pominąć faktu, że usunięcie niektórych 

barier architektonicznych wiązałyby się z koniecznością ingerencji 

w konstrukcję budynku, a co za tym idzie poniesieniem ogromnych 

dodatkowych kosztów, na które obecnie nie stać tutejszego inspektoratu, 

jak również Służby Więziennej.

W bieżącym roku plan finansowy dla Aresztu Śledczego 

w Warszawie -  Mokotowie w zakresie pozapłacowych wydatków bieżących 

wyniósł 10.300.000zł. i był niższy od ubiegłorocznego. Tak, jak 

wspominałam w poprzednich pismach, będących odpowiedzią na zalecenia 

Krajowego Mechanizmu Prewencji, tutejszy inspektorat nie dysponuje 

żadną rezerwą środków na realizację zadań remontowych 

i modernizacyjnych. Uwzględniać musi przede wszystkim potrzeby 

finansowe wszystkich podległych mu jednostek w zakresie bieżących 

wydatków.

Tym nie mniej pragnę zaznaczyć, że w kręgu zainteresowań dyrektora 

okręgowego, jak również dyrektorów jednostek penitencjarnych garnizonu 

warszawskiego, pozostaje poprawa warunków bytowych osadzonych, 

w tym także tych z niepełnosprawnością fizyczną. W pierwszym kwartale 

bieżącego roku przekazano do Aresztu Śledczego w Warszawie - 

Mokotowie środki finansowe w kwocie 58.000 zł. na zabudowę kącików 

sanitarnych w celach mieszkalnych. Po rozliczeniu tego zadania tutejszy 

inspektorat zdecyduje o przeznaczeniu ewentualnych oszczędności na 

realizację niektórych prac zaleconych przez Krajowy Mechanizm Prewencji. 

Jednostka została zobowiązana do rozpoczęcia prac związanych 

z adaptacją 4 cel mieszkalnych w pawilonie C na dwie cele dla osadzonych 

niepełnosprawnych. Prace w tym zakresie będą prowadzone w dwóch 

etapach siłami własnymi jednostki. OISW w Warszawie przeznaczy 

stosowne środki na zakup materiałów budowlanych potrzebnych do 

realizacji tego zadania.



Zaznaczyć także należy, że do aresztu w kwietniu br. została przekazana 

kwota 92.000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu 

związanego z przystosowaniem pomieszczeń w pawilonie E na 

pomieszczenia szpitalne oddziału psychiatrii zgodnie z wymogami 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 roku 

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych 

wolności. Dzięki wypracowanej przez tutejszy inspektorat koncepcji, 

Oddział Psychiatrii Sądowej będzie umiejscowiony na dwóch 

kondygnacjach pawilonu E, co spowoduje zmniejszenie pojemności cel i w 

konsekwencji poprawi warunki pobytu osadzonych.

Pragnę również dodać, iż sposób traktowania osadzonych przez 

funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej podlega intensywnemu, 

stałemu nadzorowi tutejszego inspektoratu, a zauważone w trakcie 

czynności kontrolnych uchybienia eliminowane są na bieżąco. Ponadto 

podczas odpraw służbowych z dyrektorami jednostek przypominam 

i zobowiązuję ich do osobistego monitorowania sposobu odnoszenia się 

podległych im funkcjonariuszy i pracowników do osadzonych. 

Problematyka ta jest także przedmiotem odpraw służbowych 

organizowanych przez merytoryczne służby tutejszego inspektoratu. 

Dyrektorom jednostek przypomniano także (kierując do nich stosowne 

pismo) o przestrzeganiu praw osób z niepełnosprawnością, podejmowaniu

- w miarę posiadanych środków finansowych - działań mających na celu 

niwelowanie mankamentów utrudniających przemieszczanie się tych osób 

po terenie jednostki oraz zobowiązano ich do kontynuowania szkoleń dla 

funkcjonariuszy i pracowników z zakresu praw osób pozbawionych 

wolności oraz dotyczących postępowania z osobami niepełnosprawnymi. 

Poleciłam także organizowanie dla osadzonych szkoleń uwzględniających 

zagadnienia dotyczące kształtowania właściwej postawy prospołecznej i 

naukę tolerancji na odmienność.

Po przesłanym przez Krajowy Mechanizm Prewencji Raporcie z wizytacji 

Aresztu Śledczego w Grójcu, w którym zwrócono uwagę na niewłaściwe
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odnoszenie się pracownika służby zdrowia do osadzonego, zobowiązałam 

naczelnego lekarza inspektoratu do przeprowadzenia w trakcie najbliższej 

odprawy służbowej z kierownikami ambulatoriów szkolenia dotyczącego 

relacji: pracownik medyczny -pacjent, ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na traktowanie osób pozbawionych wolności zgodnego z zasadami 

humanitaryzmu i poszanowania godności ludzkiej. W związku z tym, 

że odnotowano również taki przypadek w Areszcie Śledczym w Warszawie

-  Mokotowie informuję, iż szkolenie takie (z udziałem psychologa) 

odbędzie się w dniu 26 maja br.

Doceniając wagę spostrzeżeń Krajowego Mechanizmu Prewencji 

uprzejmie informuję, że są one przedmiotem stałego monitoringu 

tutejszego inspektoratu.
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W nawiązaniu do zaleceń zawartych w raporcie przedstawicieli Krajowego 

Mechanizmu Prewencji z wizytacji Aresztu Śledczego w Warszawie -  Mokotowie 

dotyczącego stanu przestrzegania praw osób z niepełnosprawnością przesłanego przez Biuro 

Rzecznika Praw Obywatelskich przy piśmie KMP.571.2.2015.Mmo z dnia 7 kwietnia 2015 r. 

uprzejmie informuję, co następuje:

Obszary funkcjonowania Aresztu Śledczego w Warszawie -  Mokotowie wymagające 

poprawy lub usprawnienia wskazane przez Krajowy Mechanizm Prewencji zostały wnikliwie 

przeanalizowane pod kątem możliwości finansowych i organizacyjnych administracji 

tutejszej jednostki penitencjarnej, a kierownictwo aresztu objęło szczególnym nadzorem 

sposób realizacji zaleceń. Dyrekcja aresztu dostrzega potrzebę podejmowania dalszych 

działań w zakresie poprawy warunków bytowych osób pozbawionych wolności, w tym 

przestrzegania praw osób z niepełnosprawnością i w związku z tym wydano szereg decyzji, 

które mają na celu dostosowanie jednostki dla potrzeb tej grupy osób.

Zaznaczam jednocześnie, że decydującym czynnikiem pozostaje nadal ilość 

posiadanych środków finansowych i możliwości organizacyjnych, dlatego o kolejności 

prowadzonych remontów decydować będzie bieżąca ocena stanu technicznego 

poszczególnych składników majątkowych, a także konieczność uzyskania stosownych 

pozwoleń i decyzji, które wymagane są z uwagi na zabytkowy charakter obiektu.

Ad. 1

Odnosząc się do wskazanych w raporcie kwestii dotyczących możliwości poruszania 

się osób niepełnosprawnych po terenie Aresztu Śledczego w Warszawie -  Mokotowie 

oraz realizacji ich praw informuję, że w powyższym zakresie zaplanowano niżej wymienione 

inwestycje:
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a) Dostosowanie wejścia do poszczególnych pomieszczeń do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością poprzez poszerzenie otworów drzwiowych do wymaganej 

szerokości, zdemontowanie i przerobienie progów we wskazanych w raporcie 

miejscach -  termin realizacji IV kwartał 2015 r. -  II kwartał 2017 r.;

b) Przeprowadzenie prac budowlanych dotyczących możliwości właściwego 

korzystania osadzonych z niepełnosprawnością z sali widzeń -  termin realizacji II-III 

kwartał 2017 r.;

c) Zapewnienie w celach dla osób z niepełnosprawnością łóżek o wysokości 45-55 cm 

-  termin realizacji do końca bieżącego roku;

d) Zapewnienie każdej osobie niepełnosprawnej możliwości wezwania pomocy/asysty 

poprzez umieszczenie w jej zasięgu systemu przywołania lub przycisku instalacji 

alarmowej na wysokości 80-120 cm -  termin realizacji II półrocze 2015 r. 

Nadmieniam, iż w przypadku wykonywania nowych instalacji zalecenie to mieć 

będzie charakter zadania ciągłego;

e) Skontrastowanie schodów oraz stopni poprzez naklejenie taśmy i malowanie 

schodów podczas prowadzonych remontów -  termin realizacji I kwartał 2016 r., 

następnie zadanie ciągłe;

f) Zabezpieczenie przestrzeni pod schodami od wysokości 220 cm poprzez 

zastosowanie wygrodzenia -  termin realizacji II kwartał 2016 r.;

g) Zastosowanie odmiennej faktury i kolorystyki nawierzchni, jako systemu orientacji 

dla niewidomych -  termin realizacji od 2016 r., zadanie ciągłe;

h) Zakupienie monitorów i oprogramowania do odczytu ekranu dla osób 

niewidomych/słabowidzących -  termin realizacji 2016 r.;

i) W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych zakupione zostaną 

również dokumenty i książki w wersji audio.

Informuję ponadto, że z uwagi na rozwiązania konstrukcyjne pawilonu C 

i zamontowanej w nim windy brak jest możliwości wykorzystywania wskazanego dźwigu do 

przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Mając na uwadze zasadę racjonalności w gospodarowaniu powierzonymi środkami 

finansowymi odstąpiono również od przeprowadzenia remontu generalnego pawilonu D, 

albowiem zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości wskazany oddział 

internistyczny z dniem 01.07.2015 r. ulega likwidacji. Nadmieniam, iż kwestia dostosowania 

kącików sanitarnych i łaźni dla osób z niepełnosprawnością ruchową będzie przedmiotem 

wnikliwej analizy w trakcie planowanych prac remontowych w pawilonach mieszkalnych.

Ad. 2

Odnosząc się do kwestii przeprowadzenia prac remontowych w zakresie zabudowy 

kącików sanitarnych w celach informuję, że prace te będą kontynuowane. Termin ich



realizacji zaplanowany jest na II-I V kwartał 2015 r. w przypadku części wschodniej pawilonu 

B oraz na II-IV kwartał 2016 r. w przypadku części zachodniej wskazanego pawilonu 

mieszkalnego.

Ad. 3

Administracja Aresztu Śledczego w Warszawie -  Mokotowie planuje dostosowanie 

wskazanego w raporcie wyposażenia znajdującego się w oddzielnym pomieszczeniu 

do odbywania widzeń bez osoby dozorującej do obowiązujących przepisów prawa w terminie 

do końca III kwartału 2016 r.

Ad. 4. 5. 6

Dyrekcja tutejszej jednostki penitencjarnej zwraca szczególną uwagę na konieczność 

zwracania się do osadzonych zgodnie z przyjętymi normami, w tym z zachowaniem formy 

grzecznościowej. Zagadnienie to włączone zostało w bieżącą tematykę przeprowadzanych 

odpraw kierownictwa aresztu oraz cyklicznych odpraw i szkoleń prowadzonych dla 

funkcjonariuszy i pracowników przez kierowników poszczególnych pionów' służb i zadanie to 

określono jako ciągłe.

Realizacja zasady stosowania formy grzecznościowej w bezpośrednim kontakcie 

z osobami pozbawionymi wolności winna zajmować szczególnie istotne miejsce w hierarchii 

wydanych zaleceń, a co za tym idzie kwestia ta wymaga bieżącego nadzoru sprawowanego 

przez kierownictwo tutejszego aresztu. Zaproponowane rozwiązanie nie tylko pozwoli na 

ciągłą kontrolę sposobu pełnienia służby przez poszczególnych funkcjonariuszy, ale również 

spowoduje dalsze doskonalenie zawodowe podległego personelu. Zwrócono również uwagę 

na konieczność uwrażliwiania funkcjonariuszy aresztu na potrzeby i problemy osób 

niepełnosprawnych, w tym na asystowanie osobom ze stwierdzoną dysfunkcją wzroku. 

W tym zakresie do końca czerwca bieżącego roku zrealizowane zostanie szkolenie dla 

wszystkich funkcjonariuszy i pracowników zatrudnionych w tutejszym areszcie, które 

dotyczyć będzie postępowania z osobami z niepełnosprawnością ruchową.

Ad. 7. 8

Zrealizowanie kapitalnego remontu cel mieszkalnych w pawilonie E oraz łaźni 

w oddziale E-III w celu dostosowania ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych zaplanowane 

jest na okres II kwartał 2016 r. -  III kwartał 2017 r. Informuję ponadto, że zaprzestano 

praktyki odbierania wózków inwalidzkich na czas pobytu w celi mieszkalnej, a także wydano 

dyspozycję zamontowania nowych kamer spełniających wymagania maskowania stref 

intymnych w celi przejściowej nr 1 pawilonu B-I w terminie do końca III kwartału 2015 r.

Ad. 9

W odniesieniu do przedstawionej w raporcie szeroko rozumianej opieki medycznej 

informuję, że kontrole i wizytacje ambulatoriów oraz oddziałów szpitalnych przeprowadzone 

m.in. przez Dyrektora Szpitala nie wykazały niewłaściwych zachowań personelu



medycznego wobec osadzonych. Sygnały, jakoby pielęgniarka w oddziale C zwróciła się do 

osadzonego w sposób wulgarny pozostają bardzo ogólnikowe i krzywdzące dla tutejszej 

służby zdrowia. Jak wyjaśnia Dyrektor Szpitala, opieka zdrowotna personelu medycznego 

wobec osób z niepełnosprawnością ruchową jest prowadzona w sposób właściwy. Zaznaczyć 

należy, że w przypadku udzielania świadczeń lekarskich osobom niepełnosprawnym praktyką 

jest przeprowadzanie konsultacji i badań w zajmowanej przez nich celi mieszkalnej 

po wcześniejszym wyprowadzeniu z niej innych współosadzonych, tak, aby zapewnić jak 

najbardziej intymne warunki przeprowadzenia badań.

Opisana w raporcie sytuacja, gdy drzwi do ambulatorium w czasie badania lekarskiego 

były otwarte stanowi oczywiste uchybienie, jednakże miała ona charakter incydentalny. 

Personel medyczny aresztu na wszystkich odprawach i szkoleniach uczulany jest na 

konieczność ścisłego przestrzegania tajemnicy lekarskiej i służbowej. Zapewniam, 

że znowelizowana treść art. 115 Kodeksu karnego wykonawczego odnoszącego się między 

innymi do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności co do zasady 

bez obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego będzie w pełni 

respektowana przez tutejszą służbę zdrowia.

Ad. 10. 11

Naniesiono zmiany w wykazie instytucji stojących na straży praw człowieka oraz 

uzupełniono informację odnoszącą się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich o numer 

bezpłatnej infolinii, a także uzupełniono w celach mieszkalnych kopie porządku 

wewnętrznego i informatora dla osób pozbawionych wolności.

Ad. 12.13

Odnosząc się do kwestii dotyczących respektowania praw osób aresztowanych do 

telefonicznego kontaktu z rodziną i obrońcą lub pełnomocnikiem będącym radcą prawnym 

albo adwokatem zwracam uwagę, iż w dniu 20 lutego 2015 r. uchwalona została ustawa

o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do 

polskiego systemu prawa możliwość utrzymywania kontaktów telefonicznych przez osoby 

tymczasowo aresztowane na zasadach określonych w regulaminie organizacyjno -  

porządkowym wykonywania tymczasowego aresztowania. Uchwalone zmiany wchodzą 

w życie dopiero z dniem 1 lipca 2015 r., co spowoduje realizację uprawnienia do prowadzenia 

rozmów telefonicznych również przez osoby tymczasowo aresztowane. Mając na uwadze 

powyższe zasadnym wydaje się stwierdzenie, iż w chwili obecnej brak jest prawnych 

możliwości realizacji postulowanych zaleceń. Podkreślenia wymaga jednakże gotowość 

administracji tutejszego aresztu na realizację uprawnień osób pozbawionych wolności 

wynikających z nowej rzeczywistości prawnej, co objawia się podjęciem prac związanych 

ze zredagowaniem treści obowiązującego w Areszcie Śledczym w Warszawie -  Mokotowie



porządku wewnętrznego, tak. aby jego treść spójna była ze zmianami wprowadzanymi wyżej 

wskazaną ustawą.

Również zasady udzielania widzeń określone w porządku wewnętrznym poddane będą 

weryfikacji w związku z planowanymi zmianami w Kodeksie karnym wykonawczym, 

jednakże już w chwili obecnej skonstruowane są one tak, aby zapewnić osadzonym 

przebywającym w tutejszej jednostce i ich rodzinom jak najkorzystniejszą możliwość 

utrzymywania kontaktów przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego porządku 

i bezpieczeństwa na terenie aresztu. Wbrew sugestiom zawartym w raporcie z wizytacji, 

obowiązujący porządek wewnętrzny w żaden sposób nie wyłącza dni świątecznych i innych 

dni ustawowo wolnych od pracy z możliwości realizowania widzenia. Uprawnienie 

to realizowane jest bez względu na to, w jaki dzień przypada święto, zgodnie z ogólnie 

przyjętymi zasadami, z czego chętnie korzystają rodziny osadzonych w tutejszym areszcie.

Ad. 14

Udostępnienie wszystkim osadzonym kontenerów podłóżkowych do przechowywania 

rzeczy będzie stopniowo realizowane w latach 2016 r. -  2024 r.

Ad. 15

Jak ustalono, do chwili obecnej osoby niepełnosprawne nie zgłaszały chęci podjęcia 

pracy w Areszcie Śledczym w Warszawie -  Mokotowie. W przypadku, jeżeli osoba 

z niepełnosprawnością zgłosi chęć podjęcia zatrudnienia, kwestia ta rozpatrzona będzie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami bez jakiejkolwiek formy dyskryminacji tej kategorii 

więźniów.

Ad. 16

Odnosząc się do sytuacji zdrowotnej informuję,

ze został on przyjęty do szpitala aresztu w dniu 07.05.2014 r. na polecenie Dyrektora Szpitala.

Od samego początku pobytu w szpitalu, ww. objęty był wysokospecjalistyczną opieką 

lekarską, osadzony wielokrotnie konsultowany był przez chirurgów (leczenie odleżyn), 

neurologa, urologa, a także przez neurochirurga, psychiatrę i ortopedę. Zaznaczyć należy, 

że przybył do aresztu z zaniedbanymi odleżynami, które jak wynika

z dokumentacji medycznej miał od 2000 r. W zastosowanym procesie leczenia założono 

i prowadzono indywidualną kartę profilaktyki leczenia odleżyn, a w wyniku stosowania 

codziennych opatrunków oraz nadzoru chirurgicznego odleżyny zmniejszyły się 

i oczyściły. W tej jednostce chorobowej często zdarza się, że całkowite wyleczenie odleżyn 

nie jest możliwe, czego dowodem w niniejszym przypadku jest fakt, iż przez ponad 14 lat 

schorzenie to nie zostało zaleczone. W celu próby radykalnego leczenia odleżyn osadzony 

był dwukrotnie konsultowany w klinice chirurgii plastycznej, czego efektem jest 

zaplanowanie leczenia operacyjnego na 2016 rok.



W trakcie pobytu osadzony miał wykonane ponadto 5 długich cyklów 

rehabilitacyjnych w gabinecie fizykoterapii. Jak wyjaśnia Dyrektor Szpitala, prowadzona 

w przypadku pacjenta rehabilitacja nie przywróci funkcji kończyn, ale zapobiega nadmiernym 

przykurczom. Zaznaczyć należy, że ww. nie współpracował z personelem medycznym, 

odmawiając przyjmowania zleconego leku baclofen. co skutkowało nasileniem się objawów 

spastycznych.

Tutejszy personel medyczny nie jest w stanie zapewnić osadzonemu 

całodobowej asysty personelu medycznego, jednakże wymaga podkreślenia, że takich 

możliwości nie ma również żadna jednostka publicznej służby zdrowia, czy też placówki 

opiekuńcze, albowiem wiązałoby się to z zatrudnieniem dodatkowego wykwalifikowanego 

personelu, którego jedynym zadaniem byłaby całodobowa opieka nad konkretnym pacjentem.

Informuję jednocześnie, że przy porażeniu czeterokończynowym brak jest czucia 

w dolnej połowie ciała, a co za tym idzie chowanie worka urostomijnego pod ubraniem 

może zagrozić zdrowiu pacjenta. Przypadkowe zagięcie wężyka odprowadzającego 

mocz spowodować może jego zastój w pęcherzu, czego osadzony nie poczuje, 

co w konsekwencji doprowadzić może do groźnego dla zdrowia i życia zakażenia, z urosepsą 

włącznie.

Zaznaczam jednocześnie, że inny wskazany w raporcie pacjent z czterokończynowym 

porażeniem został przyjęty do Oddziału Chorób Wewnętrznych ze względów humanitarnych, 

brak jednak było wskazań do hospitalizacji ze względów internistycznych. Oddział ten nie ma 

charakteru placówki opiekuńczej, statutowo nie prowadzi również leczenia osób ze 

schorzeniami neurologicznymi. Szpital Aresztu Śledczego w Warszawie -  Mokotowie nie 

posiada specjalistycznego sprzętu do pielęgnacji pacjentów, w tym materaca 

przeciwodleżynowego, a zatem w momencie, gdy ww. skierował prośbę o wyrażenie zgody 

na użytkowanie własnego materaca, zgoda taka została niezwłocznie udzielona.

Reasumując powyższe ustalenia, na podkreślenie zasługuje przedstawiona w raporcie 

dobra atmosfera panująca w jednostce, a także brak sygnałów świadczących o niewłaściwym 

traktowaniu osadzonych z niepełnosprawnością. Zaznaczyć należy, że opisane w raporcie 

sytuacje dotyczące stwierdzonych uchybień mają charakter incydentalny, a ich całkowite 

wyeliminowanie pozostaje jednym z najważniejszych celów kierownictwa Aresztu Śledczego 

w Warszawie -  Mokotowie.

Wskazywany przez samych osadzonych przychylny stosunek oddziałowych, 

wychowawców i personelu medycznego jest najlepszym wyznacznikiem prawidłowego 

postępowania funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Warszawie -  Mokotowie, które jest 

efektem prowadzonych szkoleń i uwrażliwiania na potrzeby drugiego człowieka.

Określone przez Krajowy Mechanizm Prewencji obszary wymagające poprawy będą 

przedmiotem szczególnej analizy pod kątem możliwości finansowych i organizacyjnych,



• . .

tak. aby pomimo utrudnień architektonicznych wynikających z zabytkowego charakteru 

obiektu, tutejsza jednostka penitencjarna została przystosowana dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych.

Określone wyżej terminy przeprowadzanych inwestycji wynikają z konieczności 

zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na przeprowadzenie inwestycji, których 

łączna wartość oszacowana została na poziomie ok. 1 000 000 złotych. W kontekście 

obszarów, których usprawnienie nie wymaga tak znacznych środków informuję, że w chwili 

obecnej:

1) Umieszczono w zasięgu wzroku osób poruszających się na wózkach tablice 

informacyjne;

2) Zapewniono możliwość swobodnego wstępu na teren jednostki organizacyjnej dla 

osób poruszających się na wózkach poprzez wykonanie nakładki na szczelinę bramy 

głównej oraz obniżono dzwonek znajdujący się przed bramą główną;

3) Dostosowano ławki znajdujące się na placach spacerowych do wymogów 

wskazanych w raporcie;

4) Obniżono telefon samoinkasujący znajdujący się w pawilonie C-I;

5) Przeniesiono aparat telefoniczny znajdujący się w poczekalni dla osób 

odwiedzających;

6) Zdemontowano kamerę znajdującą się w sali przeznaczonej do udzielania widzeń 

w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej;

7) Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Polskiego Języka 

Migowego w Warszawie w celu podpisania umowy odnośnie dostępu do tłumacza 

języka migowego.

Pozostałe inwestycje przeprowadzone będą zgodnie z wskazanym powyżej 

harmonogramem prac w ramach pozyskanych środków finansowych. Zapewniam, 

że realizacja opisanych w piśmie zagadnień pozostawać będzie pod szczególnym nadzorem 

dyrekcji Aresztu Śledczego w Warszawie -  Mokotowie.

W ykonane v> 4 eg/.:
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Służby Więziennej 
dot. Z K - 0912-9/15/144

3- Dyrektor Okręgowy 
Służby Więziennej 
w Warszawie
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