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Uprzejmie informuję, że z dużą uwagą zapoznałam się z ustaleniami 

Raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Aresztu Śledczego 

w Warszawie Służewcu. Z treścią raportu zostali również zapoznani 

funkcjonariusze i pracownicy okręgowego inspektoratu.

Z satysfakcją przyjęłam informacje o dobrej atmosferze panującej 

w jednostce, co również znajduje potwierdzenie w wynikach kontroli 

prowadzonych przez tutejszy inspektorat, jak i właściwym, humanitarnym 

traktowaniu osadzonych przez personel więzienny.

Najwięcej zastrzeżeń osób wizytujących budziły warunki bytowe osób 

osadzanych w Areszcie Śledczym w Warszawie -  Służewcu.
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Informuję, że w jednostkach podległych Okręgowemu Inspektoratowi 

Służby Więziennej w Warszawie na bieżąco prowadzone są prace 

remontowe w celach mieszkalnych oraz innych pomieszczeniach, z których 

korzystają osadzeni. Realizacja tego zadania, jak również jego zakres, 

uzależniony jest przede wszystkim od środków finansowych, które niestety 

nie są wystarczające do potrzeb zgłaszanych przez poszczególne 

jednostki. Jednakże pragnę zapewnić, że poprawa warunków bytowych 

osób przebywających w jednostkach penitencjarnych okręgu 

warszawskiego to jedno z priorytetowych zadań dyrektora okręgowego, jak 

również dyrektorów poszczególnych jednostek. Warto w tym miejscu 

zaznaczyć, że dążąc do poprawy warunków bytowych osób osadzonych 

w Areszcie Śledczym w Warszawie -  Służewcu w ciągu poprzedniego 

i bieżącego roku dokonano wielu remontów np. cel mieszkalnych w 4 

oddziałach pawilonu A, oddziale terapeutycznym C-1 wraz z salą do zajęć 

terapeutycznych, wymieniono baterie umywalkowe w większości cel 

mieszkalnych, dokonano remontu posadzki w salach terapii w oddziałach 

terapeutycznych, wymieniono materace łóżkowe w oddziałach 

mieszkalnych B1, B2, B3, B4, E1, E2, E3, i E4. Wyremontowano także 

poczekalnie dla osób odwiedzających umiejscowioną przy biurze 

przepustek. Nie sposób jednak nie wspomnieć w tym miejscu, że pomimo 

podejmowanych w tym zakresie różnorakich działań zapobiegawczych, 

osadzeni dewastują cele mieszkalne, nie przywiązują uwagi, ani dbałości o 

sprzęt znajdujący się na ich wyposażeniu.

W polu zainteresowania oraz troski administracji więziennej pozostają 

osadzeni niepełnosprawni. W każdej jednostce organizacyjnej okręgu 

warszawskiego tworzone są cele dla osób niepełnosprawnych. Natomiast 

przebudowa ciągów komunikacyjnych w jednostce penitencjarnej, czy też 

budowa ramp ułatwiających poruszanie się na wózkach inwalidzkich 

wymaga realizacji wysokonakładowych prac, na które nie stać Służby 

Więziennej. Należy też w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z §16 ust. 2 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.



w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie, wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych nie 

dotyczy budynków w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Odnosząc się do rekomendacji dotyczącej zabudowy kącików 

sanitarnych w celach pojedynczych aresztu w taki sposób, by zapewnić 

osobie korzystającej z niego intymność informuję, że po dokonaniu przez 

specjalistę z zakresu kwatermistrzostwa rozpoznania możliwości 

technicznych oraz biorąc pod uwagę możliwości finansowe i 

uwarunkowania architektoniczne jednostki, w porozumieniu z dyrektorem 

jednostki zostanie podjęta decyzja w tym przedmiocie.

Od dnia 1 czerwca 2014 roku we wszystkich jednostkach penitencjarnych 

okręgu warszawskiego zwiększono częstotliwość kąpieli. Obecnie osadzeni 

korzystają z łaźni dwa razy w tygodniu.

Warto w tym miejscu nadmienić, że Areszt Śledczy w Warszawie -  

Służewcu w roku 2013 dysponował w zakresie wydatków bieżących kwotą 

5.410.685 zł. W roku 2014 w planie wydatków w zakresie ww. wydatków 

areszt dysponuje kwotą 5.784.000 zł. (wzrost o 7%), z której przede 

wszystkim należało pokryć zobowiązania zaciągnięte w 2013 roku (około 

372.000 zł.), zabezpieczyć ciągłość dostaw żywności, ogrzewania, energii 

elektrycznej, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości. 

Dyrektor jednostki, przy ograniczonych środkach finansowych, tak musi 

nimi dysponować, by zabezpieczyć ciągłość funkcjonowania jednostki i nie 

narazić się na sankcje wynikające z naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych.

Ustosunkowując się do rekomendacji przedstawionej 

w przedmiotowym Raporcie informuję, że Okręgowy Inspektorat SW 

w Warszawie po przeanalizowaniu sytuacji finansowej jednostek 

organizacyjnych okręgu po 8 miesiącach 2014 roku oraz otrzymaniu 

szacunkowych wartości koniecznych do poniesienia nakładów na 

zabudowę kącików sanitarnych, zadaszenie placów spacerowych, 

wyposażenie przedsionków cel zabezpieczających w kamery TV 

przemysłowej rozpatrzy również możliwość zwiększenia planu wydatków



dla AŚ Warszawa Służewiec na realizację ww. prac. Zwiększenie planu 

nie może odbyć się jednak kosztem innych jednostek podległych, których 

sytuacja finansowa w zakresie wydatków bieżących jest równie trudha.
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Pani
Justyna Róża Lewandowska  
Dyrektor Zespołu  
Krajowego M echanizm u Prewencji 
Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich  
Al. Solidarności 77  
00-090 W arszaw a

W  odpowiedzi na pismo KPM .571.60.2014.JJ z dnia 10 lipca 2014 r. kierowane 
do Dyrektora Aresztu Śledczego w  W arszawie -  Służewrcu informuję, że wyrażam 
podziękowanie dla Krajowego M echanizmu Prewencji za nadesłanie Raportu będącego 
efektem wizyty w  areszcie śledczym  w dniach 7 - 9  kwietnia 2014 r.

W pełni doceniam  aktywność Krajowego M echanizm u Prewencji w zakresie 
podnoszenia standardów' funkcjonowania instytucji państwowych, w  których przebywają 
osoby pozbawione wolności, oraz standardów traktowania takich osób. Wyrażam także 
pełną wolę wypełniania, w  miarę możliwrości, zaleceń powizytacyjnych.

W niniejszej odpowiedzi przyjmuję system atykę Raportu Krajowego Mechanizmu 
Prewencji, zgodnie z zawartym i w  nim kolejnymi zaleceniam i.'

zalecenia

-  odnotowywanie zdarzeń nadzwyczajnych i naruszających ustalony dla jednostki 
porządek w dokum entacji A resztu ,  w tym w Książce przebiegu służby;

Zgodnie z obowiązującym i przepisami zwięzły opis zdarzeń godzących 
w porządek i bezpieczeństwo jednostki oraz inne istotne wydarzenia są odnotowywane 
w areszcie śledczym  wr książce przebiegu służby oddziałowego oraz w książce przebiegu 
służby dowódcy zmiany.

W wyniku zalecenia KMP na odprawie działu ochrony została omówiona 
powołana problematyka.

-  dalsze dostosow yw anie infrastruktury jednostki dla potrzeb osób niepełnosprawnych  
w planow anych rem ontach i modernizacjach;

W myśl obowiązujących regulacji budynki m ieszkalne w7 areszcie śledczym 
zostały wyłączone z wym agań przystosowania wejść dla osób niepełnosprawnych.
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W każdym z pięciu pawilonów m ieszkalnych aresztu śledczego znajduje się 
na parterze jedna cela, posiadająca niezbędne wyposażenie w postaci uchwytów 
i barierki w kącikach sanitarnych, szersze przejścia um ożliwiające przejazd wózkiem 
inwalidzkim oraz stanowisko kąpielowe w  oddziałowej łaźni.

W  podległej mi jednostce planowany jest rem ont budynku biura przepustek, 
który zakłada pełne dostosowanie go dla osób niepełnosprawnych.

-  umożliwienie cudzoziem com  składania wszelkich pism  ośw iadczeń, próśb, skarg 
i wniosków w języ ku  dla nich zrozum iałym , a następnie dokonyw anie ich tłumaczenia 
na język  polski;

Przepisy prawa wym agają, by funkcjonariusze oraz pracownicy aresztu śledczego 
umożliwiali osobom osadzonym  posługującym  się innym językiem  niż polskim składania 
pism w języku dla nich zrozumiałym.

W związku z zaleceniem  KMP zagadnienie um ożliwiania składania pism będzie 
podkreślane podczas odpraw’ służbowych z funkcjonariuszam i i pracownikami aresztu 
śledczego.

-  zaprzestanie przeprow adzania badań lekarskich w obecności funkcjonariusza  
niewykonującego zawodu m edycznego, chyba że lekarz zgłosi taką potrzebę;

Obowiązujące regulacje prawne stanowią, że skazanem u odbywającemu karę 
pozbawienia wolności w  zakładzie karnym typu zam kniętego świadczenia zdrowotne 
są udzielane wr obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego; 
na wrniosek funkcjonariusza lub pracownika podm iotu leczniczego dla osób 
pozbawionych wrolności, świadczenia zdrowotne mogą być udzielane skazanemu 
bez obecności funkcjonariusza niewykonującego zaw^odu medycznego, (art. 115 § 7 Kkw)

Powołany przepis ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobistego 
personelowi m edycznem u jednostek penitencjarnych, jednakże w związku 
z zakwestionowaniem przez Rzecznika Praw' Obywatelskich ww. unormowania 
przewidującego obowiązkową obecność funkcjonariusza Służby W ięziennej w trakcie 
badania więźnia zakładu karnego przez lekarza, zgodności z Konstytucją- lekarz 
wykonując)' badanie podejm uje decyzję o obecności funkcjonariusza Służby Więziennej 
w trakcie badania osoby osadzonej.

Należy również podkreślić, że Trybunał Konstytucyjny w t wyroku z dnia 26 lutego 
2014 r. sygn. akt K 22/10 stwierdził, że ustawia powinna określić tylko szczególne 
s>tuacje, w' których obecność strażnika więziennego jest niezbędna dla zapewnienia 
bezpieczeństwa personelu medycznego. Utrata mocy obowiązującej omawianego 
artykułu została odroczona o 12 m iesięcy (dnia 8 marca 2014 r.).

-  wyposażenie przedsionków  cel zabezpieczających w kam ery telew izji przem ysłowej 
CCTV;

W związku z zaleceniem  KMP podjęto działania związane z wyposażeniem 
przedsionków' cel zabezpieczających wr system telewizji przem ysłowej CCTV. Obecnie 
zamontowano kam ery wr przedsionkach cel zabezpieczających w trzech oddziałach. 
Zaplanowano wyposażenie w  kam ery przedsionków cel zabezpieczających w7 trzech



pozostałych oddziałach, które będzie podlegało realizacji sukcesywnie po pozyskaniu 
środków finansowych.

-  zwiększenie częstotliw ości kąpieli dla osadzonych;

Zgodnie z obowiązującym i przepisami osadzeni mężczyźni mają prawo do kąpieli 
co najmniej raz w  tygodniu.

Sytuacja budząca zaniepokojenie KMP została wyelim inowania. Od dnia 
i czerwca 2014 r. wprowadzono dodatkową kąpieli dla wszystkich osadzonych mężczyzn.

-  sukcesywne odnaw ianie cel mieszkalnych;

W tutejszej jednostce cele mieszkalne odnawiane są sukcesywnie. Od początku 
2013 r. do dnia dzisiejszego odnowiono powlokę m alarską w7 104 celach mieszkalnych 
i czterech świetlicach oraz sprzęt kwaterunkowy w 20 celach mieszkalnych. W jednostce 
prowadzone będą, w' miarę możliwości, dalsze działania w celu kontynuacji odnawiania 
cel mieszkalnych.

-  wykonanie pełnej zabudow y kącików sanitai-nych w celach jednoosobow ych oraz 
świetlicach;

W  związku z zaleceniam i KMP areszt śledczy dokona rozpoznania 
cel jednoosobowy ch pod względem możliwości technicznych um ożliwiających wykonanie 
zmian.

Zmiana przeznaczenia świetlic na cele mieszkalne miała charakter tymczasowy. 
Obecnie świetlicom został przywrócony ich pierwotny cel użytkowania. W  przypadku 
konieczności ponownego zasiedlenia świetlic jako cel mieszkalnych, zostanie 
wprowadzony program zabudowy kącików sanitarnych, a wentylacja zostanie 
usprawniona.

-  wyposażenie placów  spacerow ych w częściowe zadaszenie;

Place spacerowe będą sukcesywnie, w miarę posiadanych środkówr finansowych, 
wyposażane wr zadaszenia um ożliwiające schronienie się wr przypadku niekorzystnych 
warunków' atm osferycznych. Przedmiotowe zagadnienie będzie podlegało regularnemu 
monitorowaniu.

W  zaistniałej sytuacji Dyrektor Aresztu Śledczego wr W arszawie -  Służewcu 
wystąpił do Dyrektora Okręgowego Służby' W ięziennej w W arszawie o zatwierdzenie 
wniosku w  powołanym  przedm iocie i przyznanie środków na modernizację.

-  zwiększenie liczby personelu działu penitencjarnego lub ustalenie zastępstwa 
w przypadku długotrw ałych nieobecności w pracy;

W chwili obecnej czterech funkcjonariuszy działu penitencjarnego przebywa 
na urlopach, bądź zwolnieniach lekarskich skutkujących długotrwałą nieobecnością 
w służbie, wf tym dwóch na urlopach macierzyńskich (wychowawca oraz psycholog), 
jeden na urlopie rodzicielskim  (psycholog) oraz jeden (psycholog) na długotrwałym



zwolnieniu lekarskim  związanym  z ciążą.
W  dniu 4 czerwca 2014 r. zatrudniono na zastępstwo funkcjonariusza 

przebywającego na urlopie rodzicielskim młodszego psychologa działu penitencjarnego. 
W przypadku pozostałych etatów  zostały ustalone zastępstwa.

-  wyeliminowanie sytuacji zw racania się do osadzonych p er ty lub po nazwisku;

Problematyka zwracania się do osób pozbawionych wolności z poszanowaniem 
ich godności osobistej jest na bieżąco analizowana przez kierownictwo jednostki. 
Funkcjonariuszy i pracowników aresztu śledczego podczas odpraw uwrażliwia 
się i zobowiązuje do reagowania na przejawy nieszanow^ania prawa wobec osób 
osadzonych i nieposzanowTania ich godności. W szyscy funkcjonariusze informowani 
są o konsekwencjach dyscyplinarnych i karnych niewłaściwego, poniżającego 
i niehumanitarnego traktowania osób osadzonych. Ponadto, podczas podejmowanych 
przez kadrę kierowniczą czynności kontrolnych, inspekcji i wizytacji oddziałów' sprawdza 
się także sposób zwTacania się funkcjonariuszy i pracowników' do osób osadzonych pod 
kątem jego zgodności z ustalonym i normami.

-  rozszerzenie oferty szkoleniow ej dla funkcjonariuszy m.in. o szkolenia z zakresu praw  
osób pozbaw ionych wolności;

W maju 2013 r. wszyscy funkcjonariusze i pracownicy aresztu śledczego byli 
uczestnikami szkolenia w zakresie praworządnego traktowania osób pozbawionych 
wolności. Areszt Śledczy stale zapewnia ofertę szkoleniową um ożliwiającą pogłębianie 
wiedzy z zakresu m.in. praw osób pozbawionych wolności.

W skazane zjawisko podlega stałemu m onitorowaniu przez kierownictwo aresztu 
śledczego, zaś występujące przypadki naruszenia praw osób osadzonych są na bieżąco 
omawiane i analizowane w'jednostce penitencjarnej.

-  zapewnienie psychologom  ogólnopenitencjarnym  superwizji;

W wyniku zalecenia KMP areszt śledczy podejmie działania mające na celu 
zapewnienia psychologom  ogólno - penitencjarnym superwizji.
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Pani
płk Anna Osowska-Rembecka 
Dyrektor Okręgowy 
Służby Więziennej 
ul. Wiśniowa 50 
02-520 Warszawa

Uprzejmie dziękuję za pismo z dnia 31 lipca 2014 r. (L.dz. OJ/D-096-29-14/2290) 

dotyczące realizacji zaleceń zawartych w Raporcie przedstawicieli Krajowego Mechanizmu 

Prewencji z wizytacji w Areszcie Śledczym w Warszawie-Służewcu. Szczegółowe odniesienie się 

do zaleceń wskazuje, iż problemy zasygnalizowane w Raporcie zostały potraktowane z powagą.

W swoim piśmie poinformowała Pani Rzecznika Praw Obywatelskich, iż zalecenie 

dotyczące dostosowania jednostki do potrzeb osób z niepełnosprawnością nie znajduje uzasadnienia 

w obowiązuj ących przepisach prawa. W raporcie pracowników KMP wskazano natomiast, że za 

koniecznością proponowanych modernizacji stoją zarówno względy celowościowe, jak i 

ratyfikowana w dniu 6 września 2012 r. Konwencja ONZ z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169), W Konwencji sformułowano standardy, które 

Państwa-Strony tego traktatu (a więc również Polska wraz z wszelkimi instytucjami państwowymi, 

do których należą jednostki penitencjarne) są obowiązane wprowadzać w życie w celu 

umożliwienia osobom niepełnosprawnym realizacji ich praw. Ratyfikowanie Konwencji oznacza, 

że stosuje się ją bezpośrednio. Urzędy, czy też inne podmioty stosujące prawo, nie mogą zatem 

odmówić osobie niepełnosprawnej realizacji jakiegokolwiek prawa sformułowanego w Konwencji 

pod pretekstem, że jest to niezgodne z innymi przepisami prawa. Zgodnie bowiem z art. 91 ust. 2 

Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.) ratyfikowana 

umowa ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. Konwencja 

ma zatem tym bardziej ma pierwszeństwo przed rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury, na 

które się Pani powołuje.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
AJ. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

Teł. ccntr. (+48 22) 55 17 700 
Infolinia obywatelska 800 676 676 

biu rorzeczni luw.ijbrpo.gov .pl



Biorąc pod uwagę sytuację osób pozbawionych wolności z niepełnosprawnością warto 

również przypomnieć o zasadzie równości wobec prawa, wyrażonej w art. 32 ust. 1. Konstytucji 

RP. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, osoby niepełnosprawne, przebywające w miejscach 

detencji powinny mieć taki sam dostęp do pomieszczeń użytkowych, jak pozostali nie dotknięci 

niepełnosprawnością, aby w pełni realizować przysługujące im prawa. Przepis art. 32 ust. 2 

Konstytucji RP wyraźnie bowiem stanowi, iż nikt nie może być dyskryminowany w życiu 

politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W wielu przypadkach 

jednak w aktualnym stanie osoby z niepełnosprawnością nie mogą korzystać z urządzeń sanitarnych 

czy też samodzielnie poruszać się po terenie jednostki. Trudności z wejściem do placówki mogą 

mieć także osoby z niepełnosprawnością fizyczną odwiedzające osadzonych.

Ponadto w odpowiedzi na raport powizytacyjny poinformowała Pani, że Okręgowy 

Inspektorat SW w Warszawie, po przeanalizowaniu sytuacji finansowej jednostek organizacyjnych 

okręgu po 8 miesiącach 2014 r. oraz otrzymaniu szacunkowych wartości koniecznych do 

poniesienia nakładów na zabudowę kącików sanitarnych, zadaszenie placów spacerowych, 

wyposażenie przedsionków cel zabezpieczających w kamery TV przemysłowej, rozpatrzy również 

możliwość zwiększenia planu wydatków dla AS Warszawa-Służewiec na realizację ww. prac.

W związku z monitorowaniem przez Krajowy Mechanizm Prewencji wydanych 

rekomendacji do momentu ich całkowitego zrealizowania, uprzejmie proszę o udzielenie informacji 

na temat stanu realizacji wyżej wymienionych działań.

Do wiadomości:

Pan
pik Adam Karaś
Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Slużewcu 
ul. Kłobucka 5 
02-699 Warszawa

Z poważaniem
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Pani

D yrektor Justyna Róża Lewandowska 

K rajow y Mechanizm Prewencji 

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na pismo nr KMP.571.60.2014J J  z dnia 7 listopada 2014 r. 
w sprawie dostosowania Aresztu Śledczego w Warszawie -  Służewcu do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością informuję uprzejmie, że rozumiemy zaprezentowaną 
wykładnię przepisów prawa. Wyrażamy także zrozumienie dla problemów osób 
dotkniętych niepełnosprawnością fizyczną ich trudności z poruszaniem się po terenie 
i w budynkach jednostek penitencjarnych. Musimy jednakże mierzyć się 
z rzeczywistymi problemami architektonicznymi w budynkach, które powstały 
w latach ubiegłych, gdy problem osób niepełnosprawnych nie istniał w Służbie 
Więziennej.

W Areszcie Śledczym w Warszawie -  Służewcu część budynków 
zakwaterowania osadzonych powstawała po roku 2000, gdzie likwidacja 
występujących barier nie wiąże się z wielkimi nakładami finansowymi i na ten cel 
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie przeznaczył w bieżącym 
roku budżetowym 15 000 zł. Likwidacja występujących barier powinna nastąpić 
najdalej w roku 2015 r.

Istotnym problemem jest natomiast usunięcie barier architektonicznych 
w budynkach powstałych w latach 50 -  tych i 60 -tych. Likwidacja części 
występujących problemów może nastąpić dopiero w roku 2016, kiedy powstanie 
nowy budynek biura przepustek, gdzie umiejscowiona ma zostać poczekalnia dla 
osób odwiedzających oraz miejsce do przeprowadzania widzeń osób 
z niepełnosprawnością ruchową.

Wykonano w 2 egz 
1 .Adresat 
2.a/a 
j s

M a

http://www.sw
http://www.facebook


B I U R O
R Z E C Z N I K A  P R A W  O B Y W A T E L S K I C H  Warszawa, 2015 ” 01 '  0 2

Krajowy Mechanizm Prewencji

KMP. 571.60.2014.JJ

Pani
płk Anna Osowska-Rembecka 
Dyrektor Okręgowy 
Służby Więziennej 
ul. Wiśniowa 50 
02-520 Warszawa

Uprzejmie dziękuję za pismo z dnia 1 grudnia 2014 r. (L.dz. OI/KI-073/152/14/3751), w 

którym udzieliła Pani odpowiedzi na temat dostosowania Aresztu Śledczego w Warszawie- 

Służewcu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o odniesienie się do drugiej kwestii poruszonej 

w moim piśmie z dnia 6 listopada 2014 r. dotyczącej udzielenia wsparcia finansowego na realizację 

zaleceń przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji dotyczących zabudowy kącików 

sanitarnych, wykonania zadaszenia placów spacerowych oraz wyposażenia przedsionków cel 

zabezpieczających w kamery TY przemysłowej.

%
Z poważaniem
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Justyna Róś''j Lrm.

Do wiadomości:

Pan
płk Adam Karaś
Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu 
ul. Kłobucka 5 
02-699 Warszawa

Biuro Rzecznika Praw  Obywatelskich 
Al. Solidarności 77 
00-090 W arszawa

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700 
Infolinia obyw atelska 800 676 676 

biurorzecznika (fr.brpo.gov.pl 
www.rpo.gov.pl
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