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Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich 
Krajowy Mechanizm Prewencji 

w Warszawie

dot. KMP.571.17.2014.WS.

Stosownie do treści pisma z dnia 25 czerwca 2014r (data wpływu do jednostki 30 czerwca 2014r), 
uprzejmie informuję, że podtrzymuję swoje stanowisko szczegółowo przedstawione na łamach 
odpowiedzi D/K-P.0912/4/14/3367/k, przesłanej do Biura RPO 30 kwietnia 2014r.
Wskazania w obszarach dotyczących „stosowania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej 
przemocy fizycznej wobec osadzonych nieletnich” (w treści Raportu z dnia 4 marca 2014r używa 
się słowa „młodocianych” -  co stanowi ogromną różnicę semantyczną) nie znajdują potwierdzenia 
w stanie faktycznym. Podobnie, po raz kolejny podkreślam, że wszyscy osadzeni w przypadku 
wymierzenia kary dyscyplinarnej są pouczani o możliwości zaskarżenia decyzji do Sądu 
Penitencjarnego. Odbywa się to w sposób zrozumiały dla karanego, czego dowodzą niezbicie 
składanie w trybie art.7 łCkw skargi. W kwestiach związanych z rozmieszczaniem osób 
pozbawionych wolności, odnotować trzeba, że na terenie Aresztu Śledczego w Łodzi nie ma 
praktyki umieszczania w pomieszczeniach Izby Chorych osób zdrowych. Można mówić jedynie o 
jednostkowych przypadkach takiego zakwaterowania -  podyktowanych ważnymi względami natury 
penitencjarnej. Szczegóły sprawy przedstawione zostały w treści pisma D/K-P.0912/4/14/3367/k 
z dnia 30 kwietnia 2014r. W zgodzie z dyspozycją §15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 25 sierpnia 2003r w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary 
pozbawienia wolności w każdej celi mieszkalnej znajduje się tekst obowiązującego na terenie 
Aresztu Porządku Wewnętrznego. Dokument ten określa m.in. możliwości korzystania z grzałek 
nurkowych. Niezależnie od powyższego (za pośrednictwem sieci radiowęzła) zostanie 
przygotowana emisja stosownego komunikatu, obejmującego zakresem tematycznym podnoszoną 
problematykę.

Wykonano w 4 egz.
1 .eaz. adresat:
2.egz. OISW w Lodzi -  do wiadomości;
3.egz. KDK-O;
4.egz. a/a KDP.
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