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Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się pan K. B. 

przebywający w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie. 

Skazany ten w dniu 11 czerwca 2009 r. spadł z tzw. górnego łóżka, w wyniku czego 

doznał złamania kości sklepienia czaszki oraz zerwania więzozrostu barkowo -

obojczykowego. Po wypadku skazany do dnia dzisiejszego ma poważne kłopoty 

zdrowotne. Łóżko, z którego spadł, nie było zabezpieczone barierką chroniącą przed 

upadkiem. 

Z brakiem właściwego zabezpieczenia przed upadkiem z łóżek piętrowych 

pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich stykają się w trakcie 

prowadzonych w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji wizytacji zakładów 

karnych i aresztów śledczych. Często w swoich zaleceniach z wizytacji podnoszą 

potrzebę zamontowania w górnych łóżkach piętrowych odpowiednich zabezpieczeń: 

barierek chroniących przed upadkiem, a także drabinek. Jednocześnie stwierdzają, że 

część jednostek penitencjarnych zaopatrzono już w nowe piętrowe łóżka, które 

posiadają owe zabezpieczenia. 

Rzecznik Praw Obywatelskich nie spotkał się w tej sprawie z właściwą reakcją 

ze strony dyrektorów okręgowych oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej. 

Wymienione organy wskazują bowiem, że obowiązujące przepisy nie wymieniają 

zabezpieczeń łóżek jako obligatoryjnego wyposażenia celi mieszkalnej. Dlatego 
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Rzecznik dostrzega potrzebę ujednolicenia sytuacji w tym zakresie. Służyć temu 

powinna zmiana rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 

2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i 

aresztach śledczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 186, poz. 1820) - wprowadzająca wymóg 

stosowania w łóżkach koszarowych, które podlegają piętrowaniu, zabezpieczeń przed 

upadkiem. 

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 

147 ze zm.), uprzejmie proszę Pana Ministra o zajęcie stanowiska w przedstawionej 

sprawie. 


