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W nawiązaniu do nadesłanej informacji z dnia 30 września 2008 roku 
596715“Vil-706/08/MM/KMPf z przeprowadzonej wizytacji Aresztu

Śledczego w Toruniu przez zespół specjalistów działających z upoważnienie 
Rzecznika Praw Obywatelskich informuję, co następuje :

1 W związku z brakiem intymności przez osadzonych, podczas Korzystania 
z urządzeń sanitarnych w celach przejściowych, do końca br zostaną
rozDCCzęte niezbędne prace remontowe, 
rn u rowa nym i kąci ki san itarne.
Na każdy rn placu spacer owym są ławeczki;

które wydzielą ścianami 

z których mogą korzystać

o.

¿j.

osadzeni w trakcie realizacji spacerów.
W zakresie ujawnienia konfliktu między osadzonym, a funkcjonariuszem są 
opracowane procedury regulujące ujawnienie takiego zdarzenia, 
W szczególności określa je Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 
13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb 
osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych,.
Sposób informowania o negatywnych zdarzeniach zaistniałych na terenie 
jednostki organizacyjnej, a dotyczącej m.in osadzonego określa Instrukcja 
Nr 9/2003 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 2,9 grudnia 2003 
r. w sprawie informowania o wypadkach nadzwyczajnych. Dodatkowo 
w Zarządzeniu Dyrektora Aresztu Śledczego w Toruniu Nr 48/08 z dnia 
29 września 2008 roku w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego 
tiia tymczasowo aresztowanych i skazanych w Areszcie śledczym w Toruń iii 
określono tryb i sposób przyjmowania osadzonych w przypadku składania przez 
mch próśb, wniosków lub skarg.
Trudności związane z umieszczeniem osadzonego w zamkniętym zakładzie 
psychiatrycznym nie wynikamy z winy administracji. Osadzony wobec którego 
zasadzono Jntemację” miał każdorazowo wskazaną odpowiednią placówkę 
psychiatryczną. Niestety z powodu braku woSnych miejsc, nie dochodziło do jego 
p rzeira n s po rtowa n ia.



Podejmowano szereg czynności związanych z przetransportowaniem osadzonego 
do placówki psychiatrycznej. Składano pisma do organu dysponującego. 
O powyższym informowano także Sędziego Penitencjarny. Dzięki podjętym 
działaniom osadzony w najbliższym czasie zostanie przetransportowany 
do oddziału psychiatrycznego przy Areszcie Śledczym w Szczecinie. Będzie pod 
stałą opieką lekarzy psychiatrów. Pobyt w oddziale psychiatrycznym (wg zapewnień 
organu dysponującego) będzie mógł skutkować nawet zmianą środka 
zapobiegawczego.

5. Obowiązki psychologa w Areszcie Śledczym w Toruniu zostały określone 
w zakresie czynności z dnia 18.04.2008 roku. Zostały opracowane na podstawie 
Zarządzenia Nr 2/04 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 24 lutego 
2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy 
penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów 
penitencjarnych i terapeutycznych. Dodatkowe zadania wynikają z innych 
resortowych przepisów, które muszą być ujęte w zakresie czynności m.in. 
przestrzeganie przepisów ppoż, czy też obowiązków użytkowników systemu 
informatycznego w zakresie przetwarzania danych osobowych osadzonych.

Nadmieniam, iż od dnia 01.10.2008 roku, w celu m.in. odciążenia obowiązkami 
psychologa, zatrudniłem na część etatu lekarza psychiatrę, który w określonych 
w regulaminie godzinach przyjmuje osadzonych na konsultacje.
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