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W związku z wizytacją przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich z Zespołu Prawa - ® 
Karnego Wykonawczego, przeprowadzoną w Areszcie Śledczym w Choszcznie w dniach 9, 10, i 12 
marca 2010 r., oraz wnioskami i zaleceniami zawartymi w Informacji z czynności kontrolnych z 
dnia 16 kwietnia 2010 r,, nr RPO-641871-VII-7020/7006/10/JJ, uprzejmie informuję poniżej o 
sposobie ich realizacji:
1) aktualnie w Areszcie Śledczym w Choszcznie trwają prace remontowe w łaźni dla osadzonych, 

z równoczesnym przystosowaniem jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W celach 
mieszkalnych oddziału III trwają prace związane z wymianą stolarki okiennej i 
przygotowaniem ich do malowania, Prace remontowe w celach I i II oddziału są planowane w 
następnym roku, w ramach prowadzonych kursów zawodowych, finansowanych z POKL dla 
osób pozbawionych wolności.

Natomiast w celach mieszkalnych Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w 
Choszcznie prowadzone są kursy zawodowe, finansowane z Funduszu Pomocy 
Postpenitencjarnej, w ramach których wymieniana jest obecnie wewnętrzna stolarka drzwiowa i 
okienna. Po przeprowadzonych pracach, cele mieszkalne przeznaczane będą do malowania. 
Ponadto łaźnia i umywalnia w Oddziale Zewnętrznym, zgodnie z harmonogramem prac, są 
przewidziane do remontu w 2010 r.;

2) wyeksploatowany sprzęt kwaterunkowy, znajdujący się w celach mieszkalnych i kącikach 
sanitarnych, jest w miarę możliwości na bieżąco remontowany i odnawiany. W ramach 
posiadanych środków finansowych będzie zakupywany nowy sprzęt, który sukcesywnie zastąpi 
sprzęt zużyty;

3) w Areszcie Śledczym, do końca miesiąca czerwca br., zostanie oddane do użytkowania nowe, 
dodatkowe pole spacerowe dla osadzonych, o powierzchni 22,00m2. Zarówno nad tym polem, 
jak i nad dotychczas używanym polem spacerowym, zostaną także zamontowane zadaszenia, 
umożliwiające schronienie się osadzonym przed nadmiernym słońcem lub deszczem;

4) uwagi na wysoki poziom zaludnienia, i wynikające z tego powodu bardzo trudne warunki 
lokalowe Aresztu Śledczego, w chwili obecnej nie jestem w stanie wygospodarować 
dodatkowych pomieszczeń do przeprowadzania dla osadzonych widzeń w oddzielnym 
pomieszczeniu, bez osoby dozorującej. Z chwilą zmiany tej sytuacji rozważę możliwość 
wygospodarowania pomieszczenia do takich widzeń;

5) w remontowanej obecnie łaźni, w Areszcie Śledczym, przewidziane jest wykonanie miejsca 
dostosowanego do kąpieli osób niepełnosprawnych. Oddział Zewnętrzny, podczas planowanego 
remontu łaźni, również zostanie wyposażony w takie miejsce. Niestety, z uwagi na brak 
środków finansowych, nie jestem w stanie, w najbliższym czasie, dostosować kącików 
sanitarnych w celach mieszkalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

6) potwierdzam, że od połowy lipca i w sierpniu 2009 r. osadzeni nie mieli możliwości 
skorzystania z konsultacji psychologicznych. Było to związane z odejściem ze służby 
psychologa i stosunkowo długą procedurą związaną z zatrudnieniem innej osoby na tym 
stanowisku. Począwszy od 01 września 2009 r., w Areszcie Śledczym, zatrudniony jest na 
pełnym etacie nowy psycholog. Od tego czasu problem już nie istnieje, i wszyscy osadzeni 
zgłaszający się samoistaie lub przez wychowawcę, bez zbędnej zwłoki przyjmowani są na 
konsultacje psychologiczne;
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7) badania kontrolne na obecność wirusa HIV dla osadzonych wykonywane są nieodpłatnie. Areszt 
Śledczy ponosi z tego tytułu koszty ale nie obciąża nimi osadzonych (koszt badania to 18 zł -  
na tyle wyceniona jest ta usługa w SP ZOZ w Choszcznie, z którym mamy podpisaną umowę na 
wykonywanie badań laboratoryjnych). Natomiast całkowicie nieodpłatne wykonanie badań na 
obecność wirusa HIV jest możliwe tylko wtedy, gdy zainteresowany wykona je osobiście w 
Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych, która najbliżej Choszczna mieści się w 
Szczecinie;

8) w chwili obecnie trwają prace nad zatwierdzeniem projektu drabinek do górnych łóżek w celach 
mieszkalnych oraz zabezpieczeń poziomu górnego łóżka. Następnym etapem będzie ich 
wykonanie systemem gospodarczym, jednakże w zakresie odpowiednim do posiadanych 
środków finansowych;

9) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z 
obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 
1797), podmiot prowadzący działalność handlową dla osób pozbawionych wolności (kantyna) 
nie ma obowiązku ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas 
rejestrujących. Dlatego osadzeni po dokonaniu zakupów otrzymują paragony -  dowód zakupu, 
wypisany ręcznie przez sprzedawcę.

Wyk, w 4 egz.
Egz. -  adresat.
Egz. nr 2 -  Dyrektor Okręgowy SW w Szczecinie.
Egz. nr 3 Dyrektor Generalny SW.
Egz. nr 4 -  aa.
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