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W nawiązaniu do wniosków i zaleceń zawartych w „Informacji o czynnościach 

przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Areszcie Śledczym w 
Krakowie” z dnia 02.06.2009r. informuję, co następuje: ?009-07- j

W tut. areszcie dostępna jest dla osadzonych jedna świetlica i sala rekreacyjna, gdzie 
prowadzone są zajęcia. W miarę możliwości lokalowych oferta ta będzie poszerzana.

Obowiązek informowania osadzonych, wobec których zastosowano karę 
dyscyplinarną, jest bezwzględnie realizowany.

Wychowawcy w oddziałach mieszkalnych dysponują już informacjami dla 
cudzoziemców dot, danych teleadresowych placówek dyplomatycznych oraz przysługujących 
im praw, ewentualnych zagrożeń z jakimi mogą zetknąć się w warunkach aresztu. Tłumaczeń 
dokonano w językach: angielskim, rumuńskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim. 
Cudzoziemcy rozmieszczani są na oddziałach, na których pracują wychowawcy znający 
języki obce. Tłumaczenie Porządku Wewnętrznego na języki obce z uwagi na sytuację 
finansową tut. aresztu nastąpi po wygospodarowaniu stosownych środków finansowych na 
ten cel.

Ceny artykułów znajdujących się w sprzedaży w kantynie aresztu systematycznie 
sprawdzane są przez dział kwatermistrzowski poprzez porównanie ich z cenami 
obowiązującymi w okolicznych, ogólnodostępnych sklepach. Kontrola pozwala stwierdzić, że 
ceny artykułów w: kantynie nie odbiegają od cen na rynku, a zdecydowana większość jest 
niższa.

W związku z otrzymaniem środków finansowych w miesiącu lipcu br. prowadzony 
będzie kapitalny remont nawierzchni pola spacerowego znajdującego się na oddziale V 
pawilonu mieszkalnego. Remont pozostały cli nawierzchni pól spacerowych prowadzony 
będzie w zależności od przyznanych środków finansowych w terminach późniejszych.

Ze wszystkich przygotowanych w kuchni potraw wchodzących w skład posiłku 
pobiera się próby smakowe, w celu kontroli wartości smakowych potraw i ich jakości pod 
względem zdrowotnym. Próby pobiera się w miejscu przyrządzenia posiłku, bezpośrednio 
przed wydaniem go do spożycia. Próby smakowe pobiera funkcjonariusz służby zdrowia, w 
ilościach jak do próbek do celów sanitarno -  epidemiologicznych. Opinię dotyczącą wartości 
smakowej, jakości posiłku oraz zgodności przygotowywanych potraw z jadłospisem 
funkcjonariusz służby zdrowia odnotowuje na odwrocie każdego jadłospisu przygotowanego 
dla osadzonych żywionych według poszczególnych norm żywienia i diet. Powyższe 
czynności wynikają ściśle z zarządzenia nr 8/2004 Dyrektora Służby Więziennej z dnia 23 
sierpnia 2004 r. w sprawie gospodarki żywnościowej w jednostkach organizacyjnych Służby 
Więziennej.



Stworzenie pomieszczenia do realizacji widzeń zgodnie z art 138 § 1 pkt 3 kkw 
zostanie uwzględnione przy budowie budynku zwolnień i przyjęć na dziedzińcu tut. jednostki.

W 2008r do tut. jednostki został przyjęty psycholog na stanowisko w Ośrodku 
Diagnostycznym. Prośba o zwiększeniu liczby etatów przeznaczonych dla psychologów 
zostanie przedstawiona w najbliższym zapotrzebowaniu etatowym jakie zostanie skierowane 
do władz zwierzchnich.

Do już istniejących programów readaptacyjnych i edukacyjnych dla skazanych 
dołączone zostały kolejne dwa obejmujące ogół osadzonych w areszcie (edukacja historyczna 
-  wykłady na temat obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu wraz z projekcją filmu) oraz trzy 
przeznaczone dla osadzonych w poszczególnych oddziałach mieszkalnych. Programy te, 
obliczone są na łagodzenie skutków trudności adaptacyjnych, rozładowanie energii, a także 
rozwijanie własnych zainteresowań i naukę logicznego myślenia. W trakcie wizyty 
przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich programy te znajdowały się w fazie 
projektowania.

W 2008r. 22 osoby z personelu pielęgniarskiego ukończyły kurs dokształcający: 
„Zaawansowane zabiegi reanimacyjne i postępowanie w stanach zagrożenia życia” 
organizowany przez MOIPIP oraz jedna osoba odbyła taki kurs organizowany przez CZSW. 
Dwie nowozatrudnione pielęgniarki w/w kurs posiadają. Pozostałe osoby planowane są do 
odbycia szkolenia we wrześniu br. Powyższe szkolenia przeprowadzone zostały z użyciem 
fantomów. Ponadto w dziale służby zdrowia odbyło się w styczniu br. szkolenie na temat 
„Postępowanie medyczne w reanimacji” - w formie wykładu.

Psychologowie dysponują już broszurami i ulotkami informacyjnymi dotyczącymi 
szeroko rozumianej ochrony zdrowia.

Wszystkie tablice ogłoszeń w oddziałach mieszkalnych zostały uaktualnione o 
informacje w zakresie placówek psychologicznych, leczenia uzależnień i terapii, które 
znajdują się na terenie woj. małopolskiego.
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