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W związku z przesłaną „Informafcją o czynnościach przeprowadzonych 

w ramach działań Rzecznika Praw Obywatelskich w Areszcie Śledczym w 

Warszawie Białołęce” informuję, że Areszt Śledczy Warszawa -  Białołęka, 

podjął w ramach posiadanych uprawnień i możliwości finansowych niezbędne 

działania, w celu usunięcia podniesionych uwag, co potwierdza również treść 

Państwa pisma.

Należy także wskazać, że niektóre niepokojące zjawiska, mające niewątpliwie 

wpływ na warunki stosowania tymczasowego aresztowania i wykonywania kary 

pozbawienia wolności, nie są zależne od administracji aresztu. Z tych powodów 

nie można przypisać złej woli lub niewłaściwego działania tutejszej jednostki 

penitencjarnej. Przykładem w tym zakresie-jest wykazywana w piśmie problematyka 

przeludnienia.

Realizacja potrzeb inwestycyjnych i remontowych, o których mowa 

w Państwa piśmie, uzależniona jest od pozyskania na ten cel środków, 

których sam Areszt Śledczy Warszawa Białołęka, nie jest w stanie samodzielnie 

wygospodarować. Areszt zgłasza zapotrzebowania inwestycyjne i remontowe, 

organom nadrzędnym Służby Więziennej. Podejmowane są m. in. działania w celu 

ponownego uruchomienia pracowni radiologicznej na terenie aresztu.

W przedmiocie różnicy cen artykułów oferowanych w ramach kantyny i bufetu 

aresztu, zwrócono się do Dyrektora Gospodarstwa Pomocniczego 

Warszawa-Bemowo -  podmiotu odpowiedzialnego za wskazaną problematykę, 

o przedstawienie niezbędnych,wyjaśnień. Areszt został poinformowany, że w bufecie 

artykuły są oferowane do bezpośredniego spożycia i sprzedaży, zaś w kantypie tylko



do sprzedaży. W związku z tym, marża na napoje w bufecie uwzględnia również 

koszty obsługi klienta oraz cenę naczyń jednorazowych. Wychodząc wszakże 

naprzeciw oczekiwaniom Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, 

Dyrektor wskazanego Gospodarstwa Pomocniczego poinformował, że podjęte 

zostały działania mające na celu ujednolicenie cen artykułów sprzedawanych 

w postaci nieprzetworzonej w bufecie i kantynie.

Wskazane przez Państwa wnioski, będą brane pod uwagę 

przy podejmowanych przez Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka działaniach.
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