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Zespół „Krajowy Mechanizm Prewencji

RPO-660576-VI1-7020/10/JJ 2011 - 05 “  2

dot: pisma o sygn RPO-660576-VII-7020/10/JJ w przedmiocie udzielenia informacji o 

realizacji zaleceń Krajowego Mechanizmu Prewencji wydanych w następstwie wizytacji 

Aresztu Śledczego w Katowicach

W odpowiedzi na pismo o sygn Rp0-660576-Vl 1-7020/10/JJ w przedmiocie udzielenia 

informacji o realizacji zaleceń Krajowego Mechanizmu Prewencji wydanych w następstwie 

wizytacji Aresztu Śledczego w Katowicach informuję, co następuje.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie 

regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z 

2003 r. Nr 152, poz. 1494) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 

r. w sprawie regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności 

(Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1493) w porządku wewnętrznym jednostki ustala się dni, godziny, 

miejsce i porządek przeprowadzania widzeń. Sposób udzielania widzeń regulują przepisy ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r., Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) - 

stąd zamieszczenie ich ponownie w porządku wewnętrznym jednostki nie jest zasadne.

Zgodnie z zapisem art. 105a § 5 k.k.w. widzenia skazanych odbywają się pod nadzorem 

funkcjonariusza w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, przy 

oddzielnym stoliku. Widzenia tymczasowo aresztowanych odbywają się pod nadzorem 

funkcjonariusza w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z 

osobą odwiedzającą (art. 217 § 2 k.k.w.). Zgodnie z art. 105a § 2 k.k.w. osoby do lat 15 korzystają 

z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

Tutejsza jednostka penitencjarna to areszt śledczy, zatem sala widzeń skonstruowana jest 

tak, aby zapewnić przede wszystkim realizację wytycznych art. 217 § 2 k.k.w. Mając jednak na 

uwadze potrzeby realizacji innych form widzeń zastosowano takie rozwiązania, aby w praktyce 

umożliwić osadzonym bezpośredni kontakt z osobami odwiedzającymi, jak i zrealizować widzenia
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bezdozorowe (co zostało odnotowane w informacji o czynnościach przeprowadzonych z 

upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Areszcie Śledczym w Katowicach).

Należy zaznaczyć, że osadzeni są zobligowani zarówno do zapoznania się z kodeksem 

karnym wykonawczym, jak i regulaminem organizacyjno - porządkowym wykonywania kary 

pozbawienia wolności oraz regulaminem organizacyjno - porządkowym wykonywania 

tymczasowego aresztowania. W  przepisach tych są jasno określone sposoby udzielania widzeń. 

Każdy z osadzonych ma zapewniony kontakt z przełożonymi i na bieżąco może rozwiązywać 

pojawiające się wątpliwości i otrzymywać odpowiedzi na ewentualne pytania. Informacji dotyczącej 

widzeń udzielają także funkcjonariusze zajmujący się ich bezpośrednią obsługą. Nie ma też 

przeszkód w kontaktowaniu się osób odwiedzających z pracownikami administracji, którzy 

udzielają bezpośrednio niezbędnych informacji w przedmiotowej sprawie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osadzonych rozważa się możliwość utworzenia tzw. 

kącika dziecięcego, przeznaczonego do realizacji widzeń z dzieckiem. W  tym przypadku widzenia 

będą oczywiście udzielane w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą.

Aktualne tzw. widzenia bezdozorowe są udzielane w sposób opisany w „Informacji o 

czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Areszcie 

Śledczym w Katowicach”. Z racji na ograniczenia natury architektonicznej oraz finansowej, a także 

uwzględniając utrzymujące się na wysokim poziomie zaludnienie jednostki, obecnie nie ma 

możliwości utworzenia odrębnego pomieszczenia do udzielania widzeń bez osoby dozorującej.

W przedmiocie zaleceń związanych z warunkami socjalno-bytowymi, to sukcesywnie 

odnawiane są cele mieszkalne. W  2011 r. kompleksowo wyremontowano i odnowiono sprzęt 

kwaterunkowy w dwunastu celach przeznaczonych dia zakwaterowania 56 osadzonych. 

Doposażono również górne łóżka w drabinki i zabezpieczenia.

Odnośnie zaleceń związanych z zapewnieniem adekwatnego leczenia stomatologicznego, 

natychmiastowo podjęto działania polegające na przeprowadzeniu ze stomatologiem rozmowy 

celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. Jednakże należy zauważyć, że częstokroć 

ekstrakcja zęba to często jedyny sposób leczenia, nadto w jednostkach penitencjarnych nie są 

świadczone usługi ponad standardowe, czego w większości przypadków oczekują osoby 

osadzone. Nieustannie podejmowane są także starania o jak najszybsze ustalanie terminów 

konsultacji specjalistycznych. Realizowane są również plany zatrudnienia innego lekarza 

stomatologa, ze względu na wiek emerytalny obecnie pracującego.
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