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Odpowiadając na pismo o sygnaturze IX.517.1661.2019.KK z dnia 31 lipca 2020 r.
oraz w nawiązaniu do korespondencji prowadzonej w grudniu 2019 r., informuję,
że przeanalizowałem przedstawioną przez Panią sprawę i podzielam zawarty w piśmie
wniosek dotyczący znaczenia dla utrzymania prawidłowej więzi wspólnej zabawy rodzica
z dzieckiem w kącikach zabaw.
Służba Więzienna dostrzega ogromną rolę rodziny w procesie readaptacji społecznej
i jest świadoma faktu, że wykonywanie kary pozbawienia wolności wiąże się ze zmianą
sytuacji rodziny osoby pozbawionej wolności, a szczególnie dotkliwie negatywnych)
konsekwencji tego stanu mogą doświadczać dzieci. Pośród wielu działań resocjalizacyjnych
szczególną rolę pełnią działania psychoedukacyjne realizowane przez psychologów,
terapeutów i wychowawców działów penitencjarnych oraz terapeutycznych ukierunkowane
na poprawę sposobu wypełniania ról rodzicielskich przez osoby pozbawione wolności
oraz podkreślające wartość relacji rodzinnych. Nie można także zapominać, że dobre relacje
pozbawionego wolności rodzica z dziećmi a także innymi członkami rodziny mają pozytywny
wpływ na jego postępowanie w jednostce penitencjarnej, dają mu zwykle motywację
do zmiany zachowań czy mechanizmów powodujących popadanie w konflikty z prawem.
Funkcjonariusze rozumieją także, że pobyt dziecka w zakładzie karnym lub areszcie
to dla niego szczególna sytuacja, związana z obawami i lękiem. Dlatego też staramy
się minimalizować te emocje. Temu celowi służyło zorganizowanie 152 kącików zabaw
dla dzieci wyposażonych w certyfikowane meble, zabawki i książki, które powstały dzięki
środkom z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W tym celu umiejscowiono także
w poczekalniach miejsca do przewijania dzieci. Ponadto okresowo organizowane są także
programy polegające na zagospodarowaniu czasu dzieciom oczekującym na widzenie
z rodzicem np. poprzez czytanie bajek. W celu umożliwienia osadzonym dodatkowych
spotkań z dziećmi na terenie wielu jednostek organizowane są spotkania rodzinne z okazji
dnia św. Mikołaja, Dnia Dziecka oraz innych świąt.
Informuję także, że dotychczas nie wpłynęły do mnie inne sygnały, niż opisywana
przez Panią jednostkowa sytuacja, które mogłyby świadczyć o tym, iż w jednostkach
penitencjarnych występują problemy w zakresie korzystania z kącików. Oczywiście każdy
Dyrektor kierujący zakładem karnym lub aresztem śledczym, uwzględniając specyfikę
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jednostki, w tym warunki panujące w sali widzeń, Indywidualną sytuację osadzonego, a także
inne czynniki, musi wprowadzać zasady w zakresie korzystania z kącików zabaw. Jest to
niezbędne

także

ze względu

na

konieczność

zapewnienia

bezpieczeństwa

dziecku

odwiedzającemu rodzica w więzieniu. Jednakże regulacje te nie mogą być tak restrykcyjne,
że w efekcie wspólna zabawa osadzonego lub osadzonej z dziećmi staje się niemożliwa.
Uwzględniając treść odpowiedzi przesłanych do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy i Dyrektora Zakładu Karnego
we Włocławku

zobowiązałem wszystkich dyrektorów

okręgowych Służby Więziennej

do dokonania przeglądu obowiązujących uregulowań dotyczących funkcjonowania kącików
zabaw i ewentualnego wyeliminowania z nich nieprawidłowych zapisów.
Jednocześnie informuję, iż aktualnie nadal z uwagi na stan pandemii widzenia
osadzonych odbywają się w szczególnych warunkach ograniczeń i obostrzeń epidemicznych
w

trosce

o

zapewnienie

bezpieczeństwa

zdrowotnego

osadzonym, ich

oraz funkcjonariuszom.
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