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

Dotyczy sprawy: KMP.571.3.2018.MK.

W cdpowiecz na zalecenia zawarte w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur 

z wizytacji Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim Odziału Zewnętrznego w Goleszach 

z dnia C6.07.2G18 roku informuję, iż:

1. Gosada etatowa w OokjZiae nie uległa zmianie, zgudnie ze standardem przyjętym przez 

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w uzasadnieniu Zarządzenia Nr 19/16 z dnia 

14 kwietnia 2016 roku w sprawie <zczegółowych zasad piowaozenia o organizacji pracy 

Denitencjarnei oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych 

i terapeutycznych oraz oddziałów Denitencjarnych. Biorąc pod jwagę powyższe zostanie 

skierowane zanytan.e do Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodr 

w zahreste otrzymania dodetkowego etatu wychowawcy.

2. Niezwłocznie po wizytacji Kraiowege Mechanizmu Prewencji Tortur w Oddziale stworzono 

stanowisko komputerowe z dostępem do BIP oraz możliwością rea>izow?nia widzeń w formie 

Skype.
3. W zakresie poszerzenia oddziaływań kulturalno-oświatowych przeana^/owano ofertę zajęć 

kulturalno -  oświatowych i sportowych. W celu stworzenia warunków do częstszego 

przebywania osadzonych ooza ceia mieszkalną oraz odpowiedniego zagospodarowania czasu 

wolnego zoadano DGtrzeby osadzonych w tym zakresie oraz możliwości ich realizacji 

w warunkach zakładu karnego. W związku z powyższym podjęto działania zmierzające 

do wzbogacenia oferty ww zajęć. W celu zwiekszenia aktywności osadzonych w tym zakresie a_ 

wvoracow’ania najefektywniejszej oferty podejmowanych na tereme za Mad u działań



kulturalno -  oświatowych i rekreacyjno - ruchowych, zaplanowano cykliczne prowadzenie na terenie 

iednostki penitencjarnej programu resocjalizacyjnego z zakresu kształtowania umiejętności społecznych 

ooznawcz/ch promujących zdrowy styf życia, uwzględniający naukę soędzania czasu wolnego w s d o so o  

społecznie akceptowany. Donadtc zgodnie z art.136 Kkw do wykonywania zadań związanych z zajęciami 

kulturalno-oświatowymi i rekreacyjno - ruchowymi wyznaczono skazanych wyróżniających się wzorową 

postawą i zachowaniem, chętnych do prowadzenia działalności w tvm zakresie ood nadzorem wychowawcy 

Po uwzględnieniu potrzeb osadzonych i możliwości jednostki oodjęto natarua zmierzające do organizowania 

w szerszym zakresie zaięć rekreacyjno - ruchowych na świeżym powietrzu z wyKorzystaniem tzw. siłowni 

zewnętrznej, placu do gier - piłka siatkowa, badminton, piłka koszykowa, itp . Obecnie rozważana jest 

możliwość oosze rżenia o*ertv zajęć pcza terenem zakładu karnego o zajęcia z nordic walk!ng, wyc;eczki 

rowerowe przyrodnicze oraz kształtujące postawy obywatelskie i patriotyczne. W zw ązku ze zgłasianymi 

potrzebami w tvm zakresie rozplanowano również konkursy i turnieje, które bedą realizowane nie rzadziej 

niż raz w miesiącu, zgodnie z zapotrzebowaniem i umiejętnościami osadzonych.

4. W chwili obecnej widzenia bez oscby dozorującej realizowane są w ten sposób, iż kamera każdorazowo 

jest zasłaniana

5. Na obecnym etapie wyznaczone jest oomieszczenie. gdzie będą real!zowane widzenia w odrębnym 

pomieszczeniu, be? osoby dozorującej, które aktualnie jest szatnia funkcjonariuszy. Readaotacja 

pomieszczenia wymaąa uruchomienia procedury prawnej zmierzającej do zmiany kwalifikacji pomieszczenia 

z szatni funkcjonariuszy na oortieszczenie do realizacji w/w widzeń. Takie,i samej procedury wymaga zmiana 

kwalifikacji oomieszczenia na szatnię funkcjonariuszy w innym budynku. Fizycznie nie jest możl>we określenie 

terminu zrealizowania w/w zalecenia, gdyż wiąże się to z koniecznością wydania dec/zji podmiotów 

zewnętrznych w powyższym zakresie.

6. Odnośnie zamontowania w łaźni zasłon prysznicowych zalecenie zosta*o zrealizowane.

7. Zalecenie dotyczące częściowego zadaszenia olacu spacerowego na obecnym etap>e jest w trakcje analizy 

porównywania ofert producentów i kosztów z tym związanych. Po dokonaniu analizy zostanie wybrana 

jak najbardziej korzystna oferta.

Wykonano w 3 egz.:
Adresat

2. Centralny Zarząd Służby Więziennej 
Biuro Spian Wewnętrznych
3. A/a



Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wronia 76/90 

tel. 44 616 64 00, fax 44 616 63 15, email: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl

Piotrków Trybunalski, dn. l l  sierpnia 2018 roku

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

Dotyczy sprawy: KMP.571.3.2018.MK

W nawiązaniu do Raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji Oddziału 

Zev ętrznego w Goleszach Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim 

nr KMP.571.3.2018.MK z dnia 06.07 2018 roku skierowanego przez Biuro Rzecznika Praw 

Obywatelskich do tutejszego aresztu informuję, iż z dniem 01.09 2018 roku do powyższego 

Oddziału zostanie skierowany dodatkowy funkcjonariusz, w celu pełnienia obowiązków 

wychowawcy.

Wykonano w 2 egz.: 
( X  Adresat

2. A/a
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