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Corocznie otrzymywane od Państwa informacje, dotyczące prac modernizacyjnych 
kącików sanitarnych w celach mieszkalnych i łaźni więziennych, wskazują na postępy 
w realizacji tego przedsięwzięcia. Cieszy fakt, że Służba Więzienna dostrzega wymóg 
respektowania prawa do prywatności osób pozbawionych wolności i konieczność 
implementacji wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Szafrański 
przeciwko Polsce (skarga nr. 17249/12, wyrok z dnia 15 grudnia 2015 r.). Niemniej jednak, 
jak wynika z informacji1 otrzymanych od Pana Dyrektora, pomimo znacznego progresu prac, 
na koniec 2018 roku nadal 666 kącików sanitarnych nie miało pełnej zabudowy a w 78 
łaźniach nie było wyodrębnionych indywidualnych stanowisk prysznicowych. Dane te 
dowodzą, że proces zapewnienia warunków gwarantujących minimum intymności podczas 

wykonywania czynności związanych z utrzymaniem przez osoby pozbawione wolności 
higieny osobistej nie został jeszcze zakończony. Dodatkowo, rozwiązanie techniczne, 
występujące w wielu jednostkach penitencjarnych, polegające na umieszczaniu jedynej 
umywalki poza kącikiem sanitarnym, nieosłoniętej od reszty celi, w ocenie Rzecznika, nie 
pozwala na zrealizowanie w pełni tych zamierzeń. Rzecznik ma świadomość, że ocena tej 
sytuacji jest odmienna od prezentowanej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej, jednak 

1 Pismo z dnia 16 kwietnia 2019 r., l.dz. BKW.21.3.7.2019.DD.
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niezmiennie stoi na stanowisku, że istnieje potrzeba podjęcia działań w celu delegalizacji 
takiego rozwiązania. 

W zainteresowaniu Rzecznika pozostaje również stan likwidacji w zakładach karnych 
typu zamkniętego cel wieloosobowych o pojemności powyżej dziesięciu miejsc 
zakwaterowania. Dyrektor Generalny Służby Więziennej zapewnił2 Rzecznika, że 
zmniejszanie pojemności tych cel odbywać się będzie sukcesywnie. 

W związku z powyższym, zwracam się do Pana Dyrektora z uprzejmą prośbą 
o przekazanie informacji o zrealizowanych w 2019 r. pracach w zakresie zabudowy kącików 
sanitarnych, modernizacji więziennych łaźni i likwidacji cel mieszkalnych większych niż 
dziesięcioosobowe, a także o planowanych inwestycjach na 2020 r. i ewentualnie dalszych.

2 Pismo z dnia 19 grudnia 2018 r. ,l.dz. BDG.055.11.2018.AŚB.
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