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W nawiązaniu do zaleceń pokontrolnych wynikających z Raportu z wizytacji w Areszcie 
Śledczym w Warszawie-Grochowie z dnia 16.01.2019r. oraz pisma KMP.571.5.2018.AO z dnia 
13.03.2019r„ informuję, że tutejsza jednostka poczyniła następujące działania:
Ad 1. Przeciekający sufit na oddziale VI w Pawilonie F został naprawiony.
Ad 2. Osadzeni wietrzą cele według własnych potrzeb, wszelkie restrykcje dotyczące otwierania 
cel mieszkalnych w porze dziennej i nocnej przestrzegane są zgodnie z uregulowaniami kodeksu 
karnego wykonawczego.
Ad 3. Każda prośba osadzonego dotycząca wydawania w porze letniej wentylatora w celi jest 
rozpatrywana indywidualnie.
Ad 4. Brak jest możliwości technicznych modernizacji pól spacerowych w celu zniwelowania 
wysokiej temperatury panującej na nich w porze letniej.
Ad 5. Powiększenie zadaszenia na polach spacerowych, tak aoy w przypadku padającego deszczu, 
każdy z osadzonych korzystających ze spacer, mógł się pod nim schronić, jest w trakcie realizacji. 
Ad 6. Dostosowanie cel oraz pomieszczeń na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie ze standardami ujętymi w punkcie 5.1 
przedmiotowego Raportu realizowane jest w miarę możliwości finansowych i posiadanych 
środków.
Ad 7. Sprawdzenie jakości pożywienia realizowane jest na bieżąco.
Ad 8. Funkcjonariusze przeprowadzając kontrolę osobistą osadzonych przeprowadzają 
ją w sposób „dwuetapowy".
Ad 9. Zgodnie z Wytycznymi Nr 3/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 
04.10.2011r. w sprawie wymagań technicznych i ochrony dla pawilonów zakwaterowania 
osadzonych §3 w celach mieszkalnych jednoosobowych obudowa węzła sanitarnego nie jest 
konieczna.
Ad 10. Funkcjonariusze zwracają się do osadzonych w sposób zapewniający im poszanowanie 
godności, z zachowaniem formy grzecznościowej pan/pani. Podczas odpraw działowych 
funkcjonariuszom przypominano o konieczności zwracania się do osadzonych w sposób 
zapewniający im poszanowanie ich godności, w tym z zachowaniem formy grzecznościowej "pan". 
W dniu 11.12.2018 r. zostało przeprowadzone szkolenie dla całej kadry jednostki pt. "Etyka



zachowań funkcjonariuszy SW wobec osób pozbawionych wolności. Zasady humanitarnego 
i praworządnego traktowania osób pozbawionych wolności z uwzględnieniem 
międzynarodowych standardów postępowania". Tożsame tematycznie szkolenie zostanie 
przeprowadzone dla całej kadry jednostki w bieżącym roku. Ponadto corocznie przeprowadzane 
są cykliczne szkolenia z przedmiotowego zakresu. W roku bieżącym zaplanowane jest szkolenie pt. 
"Etyka zachowań funkcjonariuszy i pracowników SW. Rozpoznawanie atmosfery wśród 
osadzonych, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania negatywnym przejawom 
podkultury przestępczej oraz postawom dyskryminacyjnych".
Ad 11. Personelowi Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie 
przypomniano o zasadach obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego 
w trakcie wykonywania świadczenia zdrowotnego i zwracania uwagi by czynności te realizowane 
były w warunkach zapewniających intymność.
Ad 12. Osadzonym objętym szczególną ochroną umożliwione jest korzystanie z oddziaływań 
i zajęć kulturalno-oświatowych.
Ad 13. Podejmowane w jednostce oddziaływania penitencjarne wobec osadzonych realizowane 
są w szczególności poprzez kierowanie ich do udziału w programach resocjalizacyjnych. Kadra 
wychowawców i psychologów w sposób ciągły realizuje powyższe zadanie m.in. poprzez 
propagowanie wfedzy wśród osadzonych na temat możliwości udziału w danym programie 
resocjalizacyjnym. Kierowanie osadzonych do określonego programu odbywa 
się z uwzględnianiem wyodrębnionych potrzeb skazanych, celem korekty zdiagnozowanych 
u nich deficytów.
Ad 14. Problematyka niepełnosprawności została włączona do bloku programowego audycji 
emitowanych przez zakładnwy radiowęzeł.
Ad 15. Z Zarządzenia Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie- w sprawie porządku 
wewnętrznego został usunięty zapis dotyczący konieczności uzyskania zgody Dyrektora 
lub Z-cy Dyrektora w sytuacji chęci skorzystania osadzonego z Biuletynu Informacji Publicznej 
Służby Więziennej.
Ad 16. W trakcie przeprowadzanych rozmów wstępnych, w przypadku cudzoziemców, 
dokumentowane są informacje w jakim języku komunikuje się osadzony.
Ad 17. Wszelkie informacje dotyczące praw i obowiązków, a także zasad odbywania kary 
pozbawienia wnlności przekazywane są osadzonym w języku dla nich zrozumiałym. W przypadku 
cudzoziemców w/w czynności realizowane są poprzez korzystanie z translatora oraz 
przekazywanie osadzonym "Informatorów dla cudzoziemców tymczasowo aresztowanych, 
skazanych oraz ukaranych".
Ad 18. Na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie zatrudnionych jest 9 pielęgniarek, 
aktualnie jedna pielęgniarka przebywa na urlopie wychowawczym oraz jedna na urlopie 
macierzyńskim. Jednostka nie dysponuje możliwością zatrudnienia dodatkowych pracowników 
na czas nieobecności w/w dwóch pielęgniarek. W tym czasie realizowane obowiązki rozłożone 
są na obecny w pracy (służbie) personel medyczny.
Ad 19. Wspomniany w Raporcie z dnia 16.01.2019 unit stomatologiczny został wybrakować
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Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 50 

tel. 22 640 82 51, fax 22 848 62 68. email: oisw_warszawa@sw.gov.pl
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Przemysław Kazimirski
Dyrektor Zespołu 
Krajowy Mechanizm Prewencji 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 16.01.2019r. KMP.571.5 2018 AO dotyczącego Raportu 

przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji Aresztu Śledczego 

w Warszawie Grochówie informuję, iż w przypadku kiedy Dyrektor wizytowanej jednostki 

stwierdzi, że realizacja zaleceń wymaga środków finansowych i nie będzie w stanie 

wygospodarować ich z własnego planu finansowego, to Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej 

w Warszawie w miarę możliwości finansowych zwiększy plan finansowy Aresztu Śledczego 

w Warszawie Grochówie.
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