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Szanowny Panie Generale 

Uprzejmie informuję Pana Dyrektora, że w dniach 25 - 27 lutego 2008 r. 

pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich dokonali czynności sprawdzających 

poszanowanie praw osób pozbawionych wolności w Areszcie Śledczym w Sosnowcu, 

Zakładzie Karnym w Zabrzu i Areszcie Śledczym w Zabrzu. Były to ze strony Biura 

Rzecznika ponowne wizytacje jednostek penitencjarnych okręgu katowickiego, w 

których wcześniej stwierdzono duże trudności w zapewnieniu osadzonym właściwych 

warunków uwięzienia. 

Wyniki przeprowadzonych czynności sprawdzających wskazują, że w Areszcie 

Śledczym w Sosnowcu nie podjęto od poprzedniej wizytacji, przeprowadzonej przez 

pracowników Biura Rzecznika w styczniu 2005 r., żadnych przedsięwzięć inwestycyjno 

- remontowych, które doprowadziłyby do poprawy stanu użytkowanych pawilonów 

mieszkalnych oraz innych budynków i urządzeń. Jak mi wiadomo, sytuacja ta związana 

jest z potrzebą podjęcia decyzji co do dalszych losów tej jednostki penitencjarnej, której 

obiekty mogą podlegać modernizacji albo wyburzeniu. Jednak utrzymująca się w tej 

sprawie przez wiele lat zwłoka wpływa na dalsze pogarszanie się warunków socjalno -

bytowych uwięzienia oraz ograniczenie możliwości zapewnienia w Areszcie porządku i 

bezpieczeństwa. 
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Inaczej sytuacja przedstawia się w Areszcie Śledczym w Zabrzu i Zakładzie 

Karnym w Zabrzu. W tych jednostkach podjęto w ostatnich latach szerokie działania 

naprawcze, znacznie poprawiając zarówno warunki osadzenia, jak i pełnienia służby 

przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. 

W Areszcie Śledczym w Zabrzu istotnym warunkiem szybkiego zakończenia 

remontu cel mieszkalnych jest wydatne zwiększenie środków finansowych oraz 

zmniejszenie jego zaludnienia. Natomiast w Zakładzie Karnym w Zabrzu 

odremontowania wymagają jeszcze obiekty jego infrastruktury, takie jak: kuchnia, 

stołówka , kotłownia, sale widzeń. 

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę Pana Dyrektora o zajęcie 

stanowiska w sprawie przedstawionych przeze mnie problemów, jakie występują we 

wskazanych jednostkach penitencjarnych. W załączeniu przesyłam Informacje o 

przeprowadzonych w nich czynnościach przez pracowników Biura Rzecznika. 
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Z poważaniem 

/-/ Stanisław Trociuk 


