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W odpowiedzi na pismo sygn. akt RPO 604613-VII-706/08 z dnia 30.01.2009 r. 
dotyczące ustosunkowania się do wniosków zawartych w protokóle z wizytacji 
Aresztu Śledczego w Radomiu, która została przeprowadzona w dniu 15- 
18.12.2008 r. przez przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 
przedstawiam stanowisko administracji tutejszego Aresztu odnośnie tych wniosków:

1. W Areszcie Śledczym w Radomiu w miarę posiadanych środków 
finansowych, na bieżąco przeprowadzane są remonty w łaźniach i w kuchni. 
Dokonuje się też na bieżąco remontów stolarki okiennej. Pomalowano łaźnie 
znajdujące się w pomieszczeniach 614a i.670a. Posadzka na placach spacerowych 
zostanie wyremontowana w okresie wiosennym, po poprawieniu się warunków 
atmosferycznych. Modernizacja posadzki w kuchni oraz wymiana stolarki okiennej 
w budynkach zakwaterowania osadzonych, będzie wymagała wyłożenia 
dodatkowych środków finansowych, którymi Areszt Śledczy w Radomiu nie 
dysponuje. Areszt złożył w tej sprawie w 2005 i 2008 roku stosowne wnioski 
o przyznanie środków finansowych do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej 
w Warszawie.

2. Dokonano wymiany nie nadających się do użytku materacy i koców.
3. Kontynuowane są działania mające na celu zamontowanie w łóżkach 

brakujących drabinek i zabezpieczeń. Do 30.03.2009 r. wszystkie łóżka zostaną 
wyposażone w drabinki i zabezpieczenia.

4. W ceiu usprawnienia realizacji konsultacji lekarskich administracja Aresztu 
Śledczego w Radomiu podjęła działania organizacyjne dotyczące zawarcia umów
o świadczenia zdrowotne z lekarzem okulistą oraz lekarzem ortopedą. Aktualnie 
osadzeni przebywający w tutejszym Areszcie mają zapewnioną opiekę 
stomatologiczną. Osadzeni są przyjmowani przez stomatologa systematycznie, 
zgodnie porządkiem wewnętrznym Aresztu. W przypadku potrzeby udzielenia pilnej 
pomocy stomatologicznej osadzeni są przyjmowani poza wyznaczona kolejnością.
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Areszt Śledczy w Radomiu otrzymuje leki dla osadzonych z apteki okręgowej 
znajdującej się w Areszcie Śledczym w Warszawie Mokotowie. Zabezpieczenie 
apteki tutejszego Aresztu w leki jest uzależnione od stanu zapasów leków w aptece 
okręgowej.

5. Dokonanie montażu kamer przemysłowych na placach spacerowych 
w celu zwiększenia kontroli nad osadzonymi korzystających ze spaceru będzie 
możliwe po otrzymaniu na ten cel środków finansowych z Okręgowego Inspektoratu 
Służby Więziennej w Warszawie.

6. Kierownictwo działu kwatermistrzowskiego oraz personel medyczny 
systematycznie kontroluje ilość i jakość wydawanych osadzonym posiłków.

7. W wypadkach uzasadnionych względami porządku wewnętrznego 
i bezpieczeństwa osadzeni przebywający w tutejszym Areszcie są poddawani 
kontroli osobistej w wyznaczonym pomieszczeniu. Kontroli tych nie przeprowadza 
się w dyżurkach oddziałowych.

8. Służba kwaterunkowa systematycznie monitoruje wysokość cen artykułów 
oferowanych do sprzedaży w kantynie. Ceny kart telefonicznych oferowanych do 
sprzedażny w kantynie są takie same jak ceny kart telefonicznych sprzedawanych 
w placówkach Poczty Polskiej.

9. Dokonano przeredagowania Karły Praw Pacjenta, dostosowując ją do 
obowiązujących przepisów. Nowa Karta Praw Pacjenta została umieszczona 
w ambulatorium Aresztu oraz w gabinecie medycznym w Oddziale Zewnętrznym.

10. Administracja Aresztu Śledczego w Radomiu złożyła do Okręgowego 
Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie wniosek o zwiększenie etatu 
pracownika cywilnego w celu zatrudnienia kapelana na pełen etat.

11. W chwili obecnej nie ma potrzeby zwiększenia w Areszcie Śledczym 
w Radomiu ilości psychologów. Obecna obsada psychologów zapewnia wsparcie 
psychologiczne osadzonym, wobec których zastosowano środki przymusu 
bezpośredniego.

12. Protokóły dotyczące stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz 
nagrania ze stosowania tych środków są przechowywane u kierownika działu 
ochrony.

13. Odstąpiono od praKtyki polegającej na tym, iż ta sama osoba 
z kierownictwa Aresztu, która podejmuje decyzje o zastosowaniu środka przymusu 

bezpośredniego, przeprowadza rozmowę z osadzonym oraz ocenia zasadność 
przedłużenia jego stosowania. ,

14. Na odprawach kierownictwa służbowego jednostki, odprawach 
penitencjarno-ochronnych i odprawach dowódców zmian systematycznie omawiane 
są sprawy dotyczące właściwego odnoszenia się funkcjonariuszy do osadzonych. 
Na odprawach zwraca się uwagę na konieczność praworządnego traktowania 
osadzonych przez funkcjonariuszy i pracowników, w tym szczególnie przez te 
osoby, które mają z nimi bezpośredni kontakt.

15. W celu realizacji działań związanych z przygotowaniem skazanych do 
zwolnienia w trybie art. 164 i 165 kkw,, wychowawcy oraz wychowawcy do spraw 
pomocy postpenitencjarnej przeprowadzają rozmowy ze skazanymi przewidzianymi 
do zwolnienia w tym trybie i uaktualniają ich potrzeby dotyczące przygotowania się 
do pobytu poza jednostką penitencjarną po. zwolnieniu z niej.

16. W dniu 30.12.2008 r. dokonano nowelizacji porządku wewnętrznego 
Aresztu Śledczego w Radomiu. W trakcie tej nowelizacji w pkt VII usunięto zapis 
o zakazie palenia tytoniu w celach mieszkalnych przeznaczonych dla palących po 
ogłoszeniu ciszy nocnej.



17. Administracja Aresztu Śledczego w Radomiu rozważa modernizacje 
systemu wentylacji wyciągowej w korytarzu Oddziału Zewnętrznego, w którym 
wyznaczona jest palarnia dla skazanych. Po oszacowaniu kosztów administracja 
Aresztu złoży wniosek o przyznanie środków finansowych na ten cel do 
Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie.

18. W dniu 1.03.2009 r. dokonano nowelizacji porządku wewnętrznego 
w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Radomiu i wprowadzono 
uregulowania prawne usuwające utrudnienia w korzystaniu przez skazanych ze 
spaceru oraz z zajęć w siłowni.

19. Skazani wychodzący z Oddziału Zewnętrznego do pracy lub na przepustki 
otrzymywali od administracji Aresztu ustniki do alkomatu do indywidualnego 
korzystania.

20. W celu umożliwienia skazanym przebywającym w Oddziale Zewnętrznym 
uczestniczenia w-nabożeństwie ustalono, że msza święta w tym oddziale będzie
odprawiana w niedzielę o godzinie 1530'

21. Awaria radiowęzła w Oddziale Zewnętrznym, która maiła miejsce podczas 
wizytacji przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich została niezwłocznie 
usunięta.

22. W celu informowania osadzonych o sposobach zapobiegania zakażeniom 
HIV, AIDS, HCV za pośrednictwem radiowęzła będą raz w miesiącu nadawane 
audycje poświęcone tej tematyce. Ponadto każdy osadzony w przypadku 
wątpliwości co do jego ryzykownego zachowania ma możliwość przedstawienia 
problemów w tej sprawie personelowi medycznemu i uzyskania stosownych 
wyjaśnień.
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W nawiązaniu do pisma z dnia 16.04.2009r. Nr RPO -  604613-VII- 
7020/7006/08/ED uprzejmie informuję, że odpowiedź dotyczącą 
czynności podjętych w Areszcie Śledczym w Radomiu przekazano Panu 
Rzecznikowi w dniu 04.03.2009r,

W części zaleceń, które są zależne od jednostki nadrzędnej tj. 
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie informuję, że:

- po przesłaniu do OISW W Warszawie wniosku o zwiększenie etatu 
pracownika cywilnego w celu zatrudnienia kapelana na pełen etat, 
złożono zapotrzebowanie na w/w etat do Biura Kadr i Szkolenia CZSW w 
dniu 25.02.2009r. Prognozowany termin uzyskania etatów dla Służby 
Więziennej to lipiec 2009r.

- zalecenie dotyczące konsultowania przez psychologa osób 
pozbawionych wolności po zakończeniu stosowania środka przymusu 
bezpośredniego zostało przekazane na odprawie z kierownikami działów 
penitencjarnych jednostek okręgu warszawskiego.

- zalecenie dotyczące montażu kamer przemysłowych na placach 
spacerowych, tak aby obejmowały cały plac nie może obecnie być 
zrealizowane z przyczyn technicznych i finansowych.

- zalecenie dotyczące systematycznego otrzymywania leków jest 
trudne do zrealizowania, ponieważ jest to zależne od przyznanych na ten 
cel środków przez CZSW. Na bieżący rok przyznane środki, z których 
finansowany jest zakup leków wynosi niewiele ponad połowę środków 
wykorzystanych na ten cel w roku 2008.



- odnośnie zalecenia dotyczącego usprawnienia realizacji 
konsultacji lekarskich informuję, że z dniem 1 maja 2009 r. został 
zatrudniony lekarz okulista, w związku z powyższym czas oczekiwania na 
konsultacje okulistyczne ulegnie skróceniu. Administracja AŚ w  Radomiu 
podejmuje starania aby zatrudnić lekarza ortopedę.

- zalecenie dotyczące modernizacji posadzki w kuchni zostanie 
zrealizowane w II połowie 2009 r. Zostały na ten cel zabezpieczone 
środki finansowe. Natomiast nie ma możliwości dokonania kompleksowej 
wymiany stolarki okiennej w miejscach zakwaterowania osadzonych. 
Doraźne naprawy będą dokonywane w ramach posiadanych przez 
jednostkę środków.

- w sprawie dotyczącej modernizacji systemu wentylacji 
wyciągowej w korytarzu oddziału zewnętrznego, w którym wyznaczona 
jest palarnia dla skazanych informuję, że jednostka jest na etapie 
szacowania kosztów. Po wpłynięciu wniosku z AŚ Radom zostanie 
podjęta w tej sprawie decyzja.
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