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W odpowiedzi na pismo RPO-650983-XIX-7020/7021/10/ET z dnia 04.10.20lOr. 
dotyczącego czynności przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw 
Obywatelskich w Areszcie Śledczym w Wejherowie przez przedstawicieli z Zespołu 
Prawa Karnego Wykonawczego w dniach 11-12.08.2010 roku, uprzejmie informuję, 
że:
Ad. 1

Rozmieszczając skazanych w celach mieszkalnych przestrzega się dyspozycje § 11 
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie 
regulaminu organizacyjno -  porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności
Ad. 2

Każdorazowo po zakończeniu stosowania środków przymusu bezpośredniego 
osadzeni są informowani o możliwości złożenia w tej sprawie skargi. Fakt ten 
znajduje odzwierciedlenie w dokumentacji dotyczącej zastosowania środków 
przymusu bezpośredniego. Ponadto po zapoznaniu skazanego z decyzją
o ukaraniu karą dyscyplinarną zostaje on także pouczony o przysługującym mu 
prawie, sposobie i terminie złożenia skargi w trybie art. 7 kkw.

Ad .3

Przełożeni funkcjonariuszy działu ochrony, w tym dowódcy zmian a także kierujący 
oddziałem penitencjarnym i koordynator d/s ochrony w oddziale penitencjarnym, 
zostali zobowiązani do monitorowania sposobu odnoszenia się funkcjonariuszy 
działu ochrony do osadzonych i reagowania zgodnie z obowiązującymi w tej sprawie 
przepisami, na każdy stwierdzony przypadek uchybienia . Dodatkowo tematyka 
właściwego traktowania osadzonych i odnoszenia się do osadzonych została ujęta w 
planowanej do końca 2010 r. działalności szkoleniowej dla kadry działu ochrony i 
oddziału penitencjarnego.
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Funkcjonariusze odpowiedzialni za wydawanie paczek żywnościowych zostali 
zobowiązani do używania w trakcie tej czynności rękawiczek jednorazowych,

Ad. 5

Przeanalizowano przeprowadzane dotychczas oddziaływania penitencjarne pod 
kątem ich skuteczności i celowości. Rozszerzono ofertę oddziaływań dla osadzonych 
uwzględniając treść Rozdziału 1- Zarządzenia nr2/04 Dyrektora Generalnego Służby 
Więziennej z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia 
i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy 
i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych. Aktualnie w areszcie 
realizowanych jest 9 (dziewięć) programów resocjalizacji sprzyjających 
przygotowaniu do readaptacji społecznej skazanych: „Poznaj swą dużą i małą 
ojczyznę”, „'Tożsamość kaszubska”, „Klub filmowy”, „Trzeźwa przepustka”, 
„Dyskusyjny klub książki”, „Dziedzictwo żydowskie”, „Bądź ojcem”, „Program 
redukcji stresu”, „Dbamy o środowisko”. Powyższe programy skierowane są do grup 
skazanych, wyodrębnionych ze względu na wspólne potrzeby. W ramach 
uczestnictwa w dwóch pierwszych w/w programach („Poznaj swą dużą i małą 
ojczyznę”, „’Tożsamość kaszubska”), zgodnie z art. 91 p.4 i 92 p. 4 kkw, skazani już 
trzykrotnie uczestniczyli w grupowych zajęciach kulturalno-oświatowych poza 
terenem aresztu; zwiedzali Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- 
-Pomorskiej w Wejherowie oraz brali udział w spotkaniach edukacyjno- 
-poznawczych, zorganizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie.

Ad. 6
Od dnia 01.10.2010 r., w związku ze spadkiem liczby osadzonych w areszcie, na 

celę mieszkalną adoptowana jest już tylko 1 z 6 świetlic aresztu. Jednocześnie 
podjęto działania zmierzające do urozmaicenia oferty zajęć kulturalno-o światowych
i ich zintensyfikowania, między innymi wyposażając, od dnia 01.11.2010 r., 
świetlicę jednego z oddziałów w stanowiska komputerowe oraz wdrażając do 
realizacji nowe programy resocjalizacji dla skazanych - patrz Ad. 5.

Ad. 7
Nie znalazły potwierdzenia zarzuty niedoprowadzania osadzonych na nabożeństwa, 

pomimo wcześniejszego zgłoszenia chęci uczestnictwa w tego typu posłudze. 
Jednocześnie, przy ustalaniu listy uczestników posługi religijnej, w tym mszy św., 
ksiądz kapelan uwzględnił godziny udzielania osadzonym spacerów i widzeń. 
Od dnia 20.11.2010r. msze św. będą odprawiane o godz. 15.30 w soboty oraz o 
godz. 7.30 w niedziele. Również inne posługi religijne nie będą kolidowały z 
grafikami realizacji spaceru i czasem udzielania widzeń.



Brak bazy sportowej (np. boiska, sali gimnastycznej) w tutejszym areszcie, 
architektura jednostki, jej specyfika oraz wynikająca z tego konieczność izolowania 
dużej grupy tymczasowo aresztowanych, ograniczają możliwość korzystania przez 
osadzonych z zajęć sportowych. Niemniej jednak, pomimo powyższych utrudnień, 
podjęto działania zmierzające do zintensyfikowania tego typu zajęć. Przeanalizowano 
dotychczasowe grafiki spacerów i w wyniku ich zmiany, uzyskano możliwość 
wykorzystania części placów spacerowych (wyposażonych w profesjonalny, 
atestowany sprzęt do ćwiczeń) do zajęć rekreacyjnych poza godzinami 
przeznaczonymi na codzienny spacer.

Ad. 9

Dokonano uzupełnienia wyposażenia sali widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez 
osoby dozorującej w sprzęt kwaterunkowy określony w rozporządzeniu Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 roku w sprawie warunków bytowych 
osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Ad. 10

Z uwagi na fakt, że stomatolog pracuje w areszcie dwa razy w tygodniu po pięć 
godzin , osadzeni są przez niego przyjmowani po uprzednim zgłoszeniu w 
ambulatorium ale już bez konieczności dodatkowej konsultacji u lekarza ogólnego.
Ad. 11 i 12

Na dzień 15.12.2010 r. przewidziano wejście w życie nowego zarządzeniu Dyrektora 
aresztu w sprawie porządku wewnętrznego Aresztu Śledczego w Wejherowie w 
którym między innymi uwzględni się usunięcie zapisu dotyczącego ograniczenia 
ustalonego czasu rozmowy telefonicznej a także wprowadzenie zapisu regulującego 
możliwość kontaktowania się osadzonych z pełnomocnikiem procesowym, bez 
kontroli tych rozmów telefonicznych przez administrację aresztu.
Ad. 13

Jaka ustalono, w kantynie dostępne są produkty spożywcze, w skład których wchodzą 
witaminy i minerały np. w postaci soków do picia oraz owoców i ich przetworów.
Ad. 14

W ramach organizowanych w poszczególnych oddziałach mieszkalnych zajęciach 
kulturalno -  oświatowych, wychowawcy informują osadzonych o skutkach wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego posiłkując się aktualnymi informacjami ze strony 
http ://www.penitenc i arny. sw .
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