
ARESZT ŚLEDCZY W POZNANIU 
ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań

tel. 0 (prefix) 61 8568 -  250 fax 0 (prefix) 61 8568 -  252
wpt. 2008 -09" 2 lihttp://sw.gov.pl e-mail: as_poznan@sw.gov.pl

NIP 77S-L0-3 8-603 REGON 000590415

DOP-0912/15/08/40059

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 
ZESPÓŁ PRAWA KARNEGO 
WYKONAWCZEGO 
W WARSZAWIE

2008 - 09-  2 5

W nawiązaniu do pisma RPO-594497-VII-713/08/ED z dnia 
19.08.2008 r. za którym przesłano informacje o czynnościach, które z 
upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich zostały przeprowadzone 
przez jego przedstawicieli działających jako Krajowy Mechanizm 
Prewencji w dniach 15-16 lipca 2008 r., w tut. Areszcie Śledczym, 
uprzejmie informuję o zajętym stanowisku wobec dokonanych ustaleń.

W przedmiocie uwag zgłoszonych w wyniku przeprowadzonego 
oglądu terenu Aresztu i pomieszczeń w pawilonach mieszkalnych.
1. Pawilon C jest obecnie w trakcie remontu polegającego na 
odmalowaniu cel mieszkalnych. Ze względu na bardzo zły stan stropów 
pawilonu C zgłoszono w Okręgowym Inspektoracie SW w Poznaniu 
konieczność kompleksowego remontu pawilonu. Obecnie 
przeprowadzane jest postępowanie przetargowe mające na celu 
wyłonienie firmy, która wykona dokumentację techniczną dla w/wym. 
remontu.
2. Ambulatorium znajdujące się w pawilonie A jest w trakcie remontu, 
gdyż nie spełniało wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Dodatkowe 
pomieszczenie poprawi jakość świadczonych usług medycznych 
osadzonym, a jednocześnie będzie spełniać wymogi sanitarno- 
epidemiologiczne.
3. Przeprowadzenie remontu kuchni, jako zadania inwestycyjnego, 
zostało zgłoszone do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w 
Poznaniu jako organu nadrzędnego dla naszej jednostki. W roku 2008 
informacja ta została ponowiona i zaktualizowana, a w celu większej 
możliwości otrzymania środków finansowych zadanie to zostało 
podzielone na kilka części.
4. Od stycznia tego roku nie można pozyskać lekarza do pracy w 
ambulatorium, pomimo ogłoszeń w pismach medycznych,
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ogólnodostępnych czasopismach, Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej czy w 
ramach ogłoszeń internetowych.
Wzrost uposażenia lekarzy w cywilnych placówkach służby zdrowia w 
ub. roku spowodował, iż praca w Areszcie Śledczym jest 
niekonkurencyjna.
5. W roku 2009 rozpoczną się prace mające na celu likwidację barier 
architektoniczno -  technicznych w pawilonie A aresztu (wejście do 
obiektu, wyjście na plac spacerowy, przystosowanie cel dla osób 
niepełnosprawnych). Prace te będą wdrażane sukcesywnie w miarę 
posiadanych środków finansowych.

W przedmiocie uwag zgłoszonych w wyniku przeprowadzonych 
rozmów z osadzonymi.
1. Każdy pacjent osadzony w Areszcie Śledczym w Poznaniu jest 
traktowany indywidualnie. Zgodnie z Regulaminem ZOZ-u Aresztu 
Śledczego w Poznaniu oraz Zarządzeniem Dyrektora Aresztu w sprawie 
porządku dla tymczasowo aresztowanych, skazanych Śledczego 
ukaranych w Areszcie Śledczym w Poznaniu..., każdy osadzony w 
tutejszej jednostce może zapisać się do lekarza ambulatorium raz w 
tygodniu, w dni wyznaczone w w/w regulaminach.
W przypadku nagłego zachorowania osadzeni z pawilonów 
mieszkalnych są przyjmowani poza kolejnością przez 24 godziny 
(między 15.00 a 7.00 godziną przyjmuje lekarz dyżurny szpitala, a 7.00- 
15.00 -lekarz ambulatorium). W przypadku wskazań medycznych, 
pacjenta kieruje się do specjalisty, zleca się badania diagnostyczne, 
którymi dysponuje Szpital Aresztu Śledczego w Poznaniu.
W przypadku badań specjalistycznych, konsultacji specjalistycznych, 
którymi nie dysponuje więzienna służba zdrowia, osadzeni kierowani są 
do cywilnych placówek służby zdrowia.
Osadzonego (w wieku powyżej 60 roku życia), o którym mowa w 
„Informacji o czynnościach ...”, nie skierowano na rehabilitację 
prawdopodobnie z powodu braku wskazań medycznych, a nie dlatego, iż 
lekceważy się problemy zdrowotne osadzonych.
2. W zostało złożone zamówienie na 
dodatkowy aparat telefoniczny dla osób niepełnosprawnych. Aparat 
zostanie zamontowany na oddziale A/1 w terminie do dnia 15.10.2008 r.
3. Nie znajdują uzasadnienia uwagi dotyczące zbyt długiego oczekiwania 
na korespondencję. W przypadku osób skazanych korespondencja 
przekazywana jest adresatom bezzwłocznie. W przypadku tymczasowo 
aresztowanych korespondencja przekazywana jest po nadesłaniu przez 
organy dysponujące.
Osadzeni mają prawo otrzymać w uzasadnionych przypadkach na 
podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora ( w przypadku tymczasowo 
aresztowanych za zgodą organu dysponującego) paczki ze środkami 
higienicznymi.
4. Na stan biblioteki każdego roku przyjmowane są nowe książki, 
najczęściej beletrystyczne, jednakże z uwagi na szczupłość budżetu, nie



są to ilości zadowalające osadzonych. Przy planowaniu wydatków 
budżetowych na lata następne wzięta zostanie pod uwagę potrzeba 
zakupu większej i!ości książek, jak i publikacji w obcych językach.
5. Wniosek o wymierzenie kary dyscyplinarnej jest wypisywany w 
sytuacji naruszenia obowiązującego porządku. Ostateczną decyzję 
dotyczącą ukarania podejmuje Dyrektor jednostki po wysłuchaniu 
wyjaśnień osadzonego.
6. Nie znajduje uzasadnienia fakt , iż każdorazowo osadzeni podlegają 
karaniu dyscyplinarnemu, niezależnie od sytuacji lub stopnia zawinienia. 
Przed wymierzeniem kary dyscyplinarnej dyrektor przeprowadza z 
osadzonym rozmowę, wysłuchując jego stanowiska i dopiero wówczas 
podejmuje decyzję.
7. Stosowanie środków przymusu bezpośredniego jest monitorowane, 
podlega kontroli przełożonych oraz specjalistów OISW. W tut. Areszcie 
nie stwierdzono przypadku nieuzasadnionego ich użycia.
8. W przypadku cudzoziemców osadzonych w tut. Areszcie może 
dochodzić do kłopotów komunikacyjnych z funkcjonariuszami Służby 
Więziennej, jednak sytuacja ta z każdym rokiem ulega poprawie, gdyż 
tak wychowawcy, jak i oddziałowi bezpośrednio pracujący z osadzonymi 
coraz częściej potrafią porozumieć się w języku obcym.

Wvk. w 3 egz.
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Egz. nr 2 -  do wiadomości:

OISW w Poznaniu
Egz. nr 3 - a/a 
PB, JS, RH, MG/ISz
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W nawiązaniu do pisma RPO-594497-A/II-713/08/ED z dnia 19.08. 
2008 r. za którym przesłano informacje o czynnościach, które z 
upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich zostały przeprowadzone 
przez jego przedstawicieli działających jako Krajowy Mechanizm 
Prewencji w dniach 15-16 lipca 2008 r. w Areszcie Śledczym w Poznaniu 
uprzejmie informuję o stanowisku wobec dokonanych ustaleń.

Problem przystosowania wybranych cel dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych jest dostrzegany i w miarę możliwości wdrażane 
będą odpowiednie rozwiązania, które funkcjonują już w niektórych 
jednostkach, np. cele przystosowane dla osób niepełnosprawnych 
znajdują się w Zakładzie Karnym w Gębarzewie oraz Zakładzie Karnym 
w Krzywańcu. Areszt Śledczy w Poznaniu będzie w 2009 r. wykonywał 
niezbędne prace mających na celu likwidację barier architektoniczno- 
technicznych w pawilonie A aresztu, co umożliwi dostosowanie 
wybranych cel w sposób zapewniający potrzeby osób 
niepełnosprawnych,



W roku 2009 w ramach zadań inwestycyjnych planowane jest 
przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu 
przeprowadzenie kompleksowego remontu pawilonu C Aresztu 
Śledczego w Poznaniu, który pozwoli na zdecydowaną poprawę 
warunków panujących w celach mieszkalnych, a także wyeliminuje 
problem niezabudowanych kącików sanitarnych.

Natomiast ze względu na zmniejszenie przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości budżetu przeznaczonego w 2009 r. na zadania 
inwestycyjne w więziennictwie znacznie ograniczone są możliwości 
realizacji w przyszłym roku remontu kuchni. Zadanie to będzie możliwe 
do zrealizowania najprawdopodobniej dopiero w kolejnych latach.

W zakresie ustaleń dotyczących bieżącej działalności jednostki 
aktualne są wyjaśnienia złożone przez dyrektora Aresztu Śledczego w 
Poznaniu zawarte piśmie z dnia 18.09.2008 r. sygn. DOP -  
0912/15/08/40059.

Ponadto wszystkie ustalenia zawarte w „Informacji o czynnościach 
przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w 
Areszcie Śledczym w Poznaniu” będą monitorowane i wnikliwie badane 
podczas kontroli problemowych realizowanych przez specjalistów 
Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu.

pik mg,

DYREKTOR OKRĘGOWY 
SŁUŻBY W lfeNNEJ
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