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W dniach 13-15 stycznia 2014 r. przedstawiciele Zespołu Krajowy Mechanizm Prewencji 
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzili wizytację kierowanej przez Pana 
Dyrektora placówki.

W wyniku przeprowadzonych przez wizytujących czynności sformułowane zostały 
zalecenia. W odpowiedzi na Raport Pan Dyrektor wskazał szereg czynników 
uniemożliwiających realizację zaleceń.

Biorąc pod uwagę utrzymujący się od pewnego czasu niższy poziom zaludnienia oraz 
możliwości z tego wynikające (zmniejszenie pojemności jednostki, możliwość adaptacji cel 
mieszkalnych na inne potrzeby, remont jednostki) chciałbym się zwrócić z pytaniem co do 
możliwości wykonania poniższych zaleceń:

1. zapewnienie odpowiednich warunków w jakich realizowane są spotkania z 
adwokatem,

2. przeprowadzenie kompleksowego remontu jednostki,
3. przywrócenie świetlicom oddziałowym ich pierwotnej funkcji,
4. zorganizowanie sali (niemonitorowanej) do widzeń bez osoby dozorującej i do 

widzeń w osobnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej.
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W  odpowrieczi na pismo z dnia 17.12.2015r., dotyczące udzielenia informacji w 

sprawie zaleceń sformułowanych przez przedstawicieli Zespołu Krajowego Mechanizmu 

Prewencji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich informuję, że:

1) Ooecna infrastruktura jednostki nie pozwala na fantyczne wygospodarowanie 

osobnych pomieszczeń do widzeń osadzonych z osobami urzędowymi. W  toku  2015 

został zfożory wniosek inwestycyjny na rok 2016 na rozbudowę kompieKsu widzeń. Z 

otrzymanych dotychczas informacji wynika, że zostaną przyznane środki finansowe na 

rozpoczęcie realizacji tego zadania inwestycyjnego Zakończenie inwestycji planowane 

jest na rok 2017.

2) Kompleksowy remont jednostki oznacza czasowe wyłączenie z użytkowania 

przynajmniej jej części. Decyzje tego rodzaju nie są podejmowane na poz omie jednostek 

podstawowych. Administracja Aresztu Śledczego w Łodzi planuje jednaK działania o 

węższym, tematycznym charakterze. Przykładowo, oprócz wsKazanego w pkt. 1 zadania 

dotyczącego komp!exsu widzeń, na rok bieżący zaplanowane zostało rozpoczęcie 

kolejnych zadań: doprowadzenia ciepłej wody do cel mieszkalnych oraz uruchomienia 

dodatkowej łaźni, w celu zwięKszenia ilości kąpieli osaazonych w tygodniu.

3) Zdecydowanej większości św.etlic oddziałowych została przywrócona ich 

pierwotna funkcja. Ooecnie w ramach 12 oadzatów mieszkalnych funkcjonuje 10 świet;ic 

oddziałowych. Podjęte zostały też dzałania ukierunkowane na uruchomienie kolejnej



świetlicy. Wszystkie św itlice  są  na bieżąco wykorzystywane przez osadzonych zgodnie z 

indywidualnie tworzonymi dla nich grafikami.

4) Na terenie tutejszej jednostki funkcjonuje niemonitorowane pomieszczenie 

przeznaczone do realizacji widzeń bez osoby dozorującej i do widzeń w osobnym 

pomieszczeniu, bez osoby dozorującej.
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