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B IURO  

R ZE C ZN IK A  PRAW  O B YWATE LSK ICH  

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

Krzysztof Olkowicz 

IX.517.1494.2015.JN 

Rzecznik Praw Obywatelskich od 2011 roku z uwagą śledzi zakres prac modernizacyjnych 

kącików sanitarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych.  

Z informacji udzielonej pismem z dnia 9 marca 2015 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości 

wynika, że Służba Więzienna w 2015 r. zaplanowała zadania remontowe obejmujące zabudowę 

kącików sanitarnych w 1.044 celach mieszkalnych. Jeśli powyższe zamierzenie zostało 

zrealizowane, to do zabudowy pozostało jeszcze ok. 3.000 kącików.  

Rzecznik dostrzega systematyczne postępy w realizacji tego przedsięwzięcia i zaangażowanie 

Służby Więziennej, by poprawić warunki sanitarno-higieniczne odbywania kary pozbawienia 

wolności. Wskazane wyżej dane dowodzą jednak, że problem braku poszanowania prawa 

osadzonych do prywatności, w związku z korzystaniem z kącików sanitarnych, pozostaje jeszcze 

nierozwiązany. Dodatkowo, pojawiające się w wielu jednostkach penitencjarnych rozwiązanie 

techniczne polegające na umieszczaniu umywalki poza kącikiem sanitarnym, nieosłoniętej od 

reszty celi, powoduje, że wymóg zapewnienia intymności podczas korzystania z urządzeń 

sanitarnych w tych jednostkach nie jest spełniony, mimo że kąciki sanitarne w celach mają pełną, 

trwałą zabudowę. Na tę kwestię Rzecznik zwracał uwagę Pana Dyrektora w wystąpieniu z dnia 

17 lipca 2015 r. (nr pisma II.517.6121.2014.JN). Wyrażona w nim opinia, że codzienne czynności 

osadzonego związane z utrzymaniem czystości ciała, realizowane w celi mieszkalnej, również 

powinny odbywać się w warunkach zapewniających minimum intymności, jest nadal aktualna.  

Rzecznik Praw Obywatelskich, mając na uwadze przepis § 28 ust 1 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego 

wykonywania kary pozbawienia wolności oraz § 30 regulaminu organizacyjno-porządkowego 

wykonywania tymczasowego aresztowania, stoi na stanowisku, że w celach, w których umywalka 

znajduje się poza wydzielonym trwałą zabudową kącikiem sanitarnym i jest ona jedynym tego typu 
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urządzeniem w pomieszczeniu, osadzeni nie mają zapewnionych właściwych warunków utrzymania 

higieny osobistej, zgodnych z przyjętą normą prawną, kulturową i społeczną.   

W związku z powyższym, zwracam się do Pana Dyrektora z uprzejmą prośbą o 

poinformowanie o zakresie zrealizowanych prac remontowych kącików sanitarnych w 2015 roku 

oraz o planowanych inwestycjach w tym zakresie w roku bieżącym. 

Ponawiam również prośbę o podjęcie działań w celu zapewnienia osadzonym właściwych 

warunków utrzymania higieny osobistej również w tych celach, w których kącik sanitarny jest 

zabudowany, ale umywalka znajduje się poza jego obrębem.  
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