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Rzecznika Praw Obywatelskich 
Krajowy Mechanizm Prewencji

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.04.2016 r. stwierdzam, że rozbieżności pomiędzy 
przekazaną informacją z dnia 17.07.2015 r. a obecnym stanowiskiem wyniknęły 
prawdopodobnie z nieporozumienia.

Faktem bowiem jest, ze administracja aresztu utworzyła stanowisko komputerowe z dostępem 
do intemetu w dniu 11.04.2014 r. Zostało ono utworzone w oddziale B-l. Komputer ten. 
posiada dostęp do BIP aresztu i komunikatora Skype, a także stron internetowych 
Ministerstwa Sprawiedliwości, Służby Więziennej i bazy aktów prawnych. Zasady 
korzystiinia z tego sprzętu zostały ustalone w obowiązującym Porządku Wewnętrznym w 

rozdziale V. Zasady korzystania, z samoinkasujących aparatów telefonicznych oraz za 
pośrednictwem spr/ętu elektronicznego.. . u

: W zakresie dostępu osadzonych -di> komputerów i wymienionego komunikatora oraz 
wybranych1 witryn, planuje się poszerzenie dostępu o kolejne jednostki komputerowe. Jest to 

jednał uzależnione od problemu wyznaczenia pomieszczeń, a także postępu zaplanowanych 
w tym roku prac remontowych w jednostce.
Docelowo planuje się utworzenie jednego stanowiska w każdym pawilonie.
Do czasu zwiększenia ilości komputerów, . zainteresowani osadzeni zgłaszają się do 

wychowawców w sprawie uzyskania interesujących ich przepisów prawnych. Dostęp ten 
funkcjonuje na zasadzie pomocy osadzonemu. Stąd też wynika informacja o pozyskiwaniu 
przez wychowawców treści interesujących osadzonych”. Nie oznacza to jednak, że skazani są 
zupełnie pozbawieni możliwości dostępu do komputera. Korzystanie z informacji przekazanej 

przez wychowawcę jest po prostu szybsze i wygodniejsze.
Oferta zajęć kulturalno oświatowych jest wzbogacana w miarę posiadanych środków 

finansowych. W bieżącym roku zostały przywrócone i wyposażone świetlice we wszystkich 

oddziałach. Wcześniej pomieszczenia te zostały wyremontowane. W miarę możliwości oferta 
będzie wzbogacana. Jedynym ojtaniczeniem jest ilość posiadanych środków finansowych 
przeznaczonych na oddziaływania penitencjarne. Postęp ten musi być więc rozłożony w 

czasie.
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