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W odpowiedzi na pismo z dnia 29 maja 2015 r. (data wpływu do BRPO dnia 1 
czerwca 2015 r.), uprzejmie dziękuję za odniesienie się do uwag i zaleceń zawartych w 
raporcie przedstawicieli KMP z wizytacji Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie, a 
także ich realizację.

We wskazanym wyżej piśmie przedstawił Pan terminy przeprowadzenia różnych 
inwestycji, mających na celu poprawę dostosowania jednostki do potrzeb osób z 
niepełnosprawnością, Uprzejmie proszę o przedstawienie poziomu realizacji prac 
przewidzianych do końca 2015 r. w zakresie: poszerzenia otworów drzwiowych do 
wymaganej szerokościzdem ontow anie i przerobienie progów (czy prace zostały 
rozpoczęte); zapewnienie w celach dla osób z niepełnosprawności łóżek o wysokości 45-55 
cm; zapewnienie każdej osobie niepełnosprawnej możliwości wezwania pomocy/asysty 
poprzez umieszczenie w je  j  zasięgu systemu przywołania lub przycisku instalacji alarmowej 
na wysokości 80-120 cm . Proszę także o informację, czy podjęli się Państwo realizacji 
zadań przewidzianych na I kwartał 2016 i\: skontrastowanie schodów oraz stopni poprzez 
naklejenie taśmy i malowanie schodów podczas prowadzonych remontów.

Nawiązując do przedstawionej przez Pana informacji, iż na II-IV kwartał 2015 r. 
zaplanowana jest zabudowa kącików sanitarnych w celach w części wschodniej pawilonu B, 
proszę o przedstawienie stopnia ich realizacji. Jednocześnie proszę o informację, czy 
zamontowane zostały kamery spełniające wymagania maskowania stref intymnych w celi 
przejściowej nr 1 pawilonu B-L

Jak Pan słusznie zauważył, w związku ze zmianą przepisów w dniu 1 lipca 2015 r., 
osoby tymczasowo aresztowane otrzymały możliwość utrzymywania kontaktów 
telefonicznych na zasadach określonych w regulaminie organizacyjno - porządkowym
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wykonywania tymczasowego aresztowania. W związku z powyższym proszę o nadesłanie 
kopii wskazanego dokumentu.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 29 lutego, powołując się na numer 
sprawy KMP.571.2.2015.MMo.
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W odpowiedzi na pismo z dnia 13 maja 2015 r, (data wpływu do BRPO dnia 18 maja 
2015 r.) uprzejmie dziękuję za odniesienie się do kwestii poruszonych w raporcie 
przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Aresztu Śledczego w 
Warszawie -  Mokotowie. Podzielam Pani uwagę, iź usunięcie niektórych barier 
architektonicznych wiązałoby się z koniecznością ingerencji w konstrukcję budynku, co 
wymaga dużych nakładów finansowych. W związku z powyższym zwracam się do Pani z 
pytaniem o wysokość kwoty jaka została przeznaczona w budżecie na ten cel z prośbą o 
wskazanie planowanych prac na rok 2016 r. związanych z dostosowywaniem jednostki do 
potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 29 lutego, powołując się na numer 
sprawy KMP.57L2.2015.MMo.
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WIĘZIENNA

Areszt Śledczy w YVarszawie-Mokolovvie 
02-521 Warszawa ul. Rakowiecka 37

«Py/Ib470/2016
Data:20I6-02-2;

email: as_warszawa_mokotow@sw.gov.pl fax, 226408099 tel. 2264U8uuu
aktualne informacje o jednostce dostępne w Ogólnopolskim Portalu Służby Więziennej: www.sw.gov.jil 

i na fanpage'«: www.facebook.com/01SWWARSZAWA

D/P-0912/3/2015/3656 Warszawa, /¿'lutego 2016 r.

Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich 

Krajowy Mechanizm Prewencji 

Al. Solidarności 77

00 -  090 Warszawa

W nawiązaniu do pisma KMP.57L2.2015.Mmo z dnia 5 lutego 2016 r. odnoszącego 

się do stanu realizacji zaplanowanych inwestycji mających na celu dostosowanie Aresztu 

Śledczego w Warszawie -  Mokotowie do potrzeb osób z niepełnosprawnością uprzejmie 

informuję, co następuje:

Kierownictwo tutejszej jednostki penitencjarnej w dalszym ciągu podejmuje aktywne 

działania zmierzające do sfinalizowania planowanych remontów i inwestycji w powyższym 

zakresie. W dalszym jednak ciągu decydującym czynnikiem warunkującym termin 

wykonania zaplanowanych prac pozostaje ilość posiadanych środków finansowych

i możliwości organizacyjnych, a także konieczność uzyskania stosownych pozwoleń i decyzji, 

które wymagane są z uwagi na zabytkowy charakter obiektu.

Niezależnie od powyżej opisanych trudności informuję, że do dnia dzisiejszego udało 

się zrealizować wszystkie zaplanowane na ubiegły rok inwestycje. Zapewniam, że dalsza 

konieczność właściwego dostosowania tutejszej jednostki penitencjarnej dla potrzeb 

wskazanej powyżej grupy osadzonych pozostaje pod szczególnym nadzorem dyrekcji Aresztu 

Śledczego w Warszawie -  Mokotowie, w wyniku czego w miesiącu styczniu b.r. dokonano 

analizy stanu zaplanowanych prac oraz wydano stosowne decyzje, które pozwolą zrealizować 

inwestycje zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

W zakresie dostosowania 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 informuję, 

że do dnia dzisiejszego wykonano stosowne podjazdy w rejonie biura przepustek oraz 

pawilonu A. Dodatkowo wymieniono nawierzchnię w ciągu komunikacyjnym przy placach
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spacerowych w rejonie pawilonu C oraz przy placach spacerowych w rejonie pawilonu E. 

Dostosowano również po jednym placu spacerowym w obu wskazanych wyżej rejonach dla 

potrzeb osób z niepełnosprawnością. Pozostałe prace związane z przystosowaniem wejść do 

poszczególnych pomieszczeń będą wykonywane sukcesywnie do końca 2017 r.

Nadmieniam ponadto, że w celach mieszkalnych przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych dostosowano łóżka do wymaganej wysokości. W wydzielonych celach 

zainstalowano również instalację przyzywową na właściwej wysokości przy każdym łóżku, 

w kąciku sanitarnym, a także przy drzwiach wejściowych. Odnosząc się natomiast do kwestii 

skontrastowania schodów oraz stopni poprzez naklejenie taśmy i malowanie schodów 

podczas prowadzonych remontów informuję, że powyższe zostanie zrealizowane do końca 

bieżącego kwartału, zgodnie z przedstawionym uprzednio harmonogramem.

Jednocześnie w zakresie pozostałych kwestii poruszonych w Państwa piśmie 

informuję, że prace nad zabudową kącików sanitarnych w części wschodniej pawilonu B 

zostały zakończone. Zgodnie z przedstawionymi zaleceniami i uwagami zamontowano 

również w celi przejściowej nr 1 pawilonu B-I nowe kamery spełniające wymagania 

maskowania stref intymnych.

W zakresie natomiast kwestii prowadzenia przez osoby tymczasowo aresztowane 

rozmów telefonicznych informuję, że z dniem 1 lipca 2015 r. w Areszcie Śledczym 

w Warszawie -  Mokotowie w życie wszedł nowy porządek wewnętrzny uwzględniający 

powyższe uprawnienie. Rozmowy takie odbywają się po uprzednim zgłoszeniu administracji 

jednostki chęci zrealizowania tego typu połączenia. Tymczasowo aresztowany może 

korzystać z aparatu telefonicznego za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje, na 

zasadach określonych w regulaminie organizacyjno -  porządkowym wykonywania 

tymczasowego aresztowania na podstawie zarządzenia o zgodzie na korzystanie z aparatu 

telefonicznego.

Podkreślić jednak należy, że ustawodawca nowelizując przepisy postępowania 

wykonawczego zdecydował, że do dnia wejścia w życie nowych przepisów regulaminu 

wykonywania tymczasowego aresztowania (nie dłużej jednak, niż przez 18 miesięcy od dnia 

wejścia w życie ustawy) w dalszym ciągu obowiązuje rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno -  

porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania, które w swojej treści nie reguluje 

trybu realizowania powyższego uprawnienia. Wyrażenie zatem zgody oraz określenie trybu 

korzystania przez osoby tymczasowo aresztowane z aparatu telefonicznego pozostaje 

całkowicie fakultatywną decyzją zastrzeżoną wyłącznie dla organu dysponującego. Zgodnie 

z Państwa wnioskiem, w załączeniu przedkładam kserokopię aktualnie obowiązującego 

Zarządzenia Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie -  Mokotowie z dnia 28 września 

2015 r. w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Areszcie Śledczym w Warszawie -



%

Mokotowie (fragment dotyczący czasu i miejsca korzystania z samoinkasujących aparatów 

telefonicznych).

Konkludując ponownie podkreślam, że kierownictwo aresztu objęło szczególnym 

nadzorem sposób realizacji zaleceń przedstawionych przez Krajowy Mechanizm Prewencji. 

Dyrekcja jednostki w dalszym ciągu dostrzega potrzebę podejmowania wytężonych działań 

w zakresie poprawy warunków bytowych osób pozbawionych wolności, czego najlepszym 

przykładem pozostają już zrealizowane oraz zaplanowane inwestycje.

Wykonano w 2 egz.:
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2- a/a
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Okręgowy Inspektorat Służby Więzieńnej w Warszawie
02-520 Warszawa ut. Wiśniowa 50 

e-mail: oisw warszawa@sw.gov.pl fax. 226408024 tel. 226408251
aktualne mfonnacje o jednosto: doaępnc »  Ogólnopolskim Portalu Sfużby Więjmtntj: www-sw.gtyc.pl 
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Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich 
Krajowy Mechanizm Prewencji

Al. Solidarności 77 
00*960 Warszawa

W nawiązaniu do pisma nr KMP.571.2.2015.MMo z dnia 5 lutego 2016 

roku informuję, że Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie nie 

otrzymał jeszcze planu finansowego na bieżący rok. Dlatego też decyzje 

o rodzaju prac związanych z dostosowaniem infrastruktury Aresztu Śledczego 

w Warszawie Mokotowie do potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną, 

jak i wysokością środków na ten cel, będą mogły być podjęte po otrzymaniu 

planu finansowego. Wszelkie prace remontowe, czy modernizacyjne na 

terenie jednostki zależą również od decyzji dotyczących przekształcenia 

Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie w Muzeum Ofiar Komunizmu, 

które będą znane w pierwszej połowie tego roku.
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