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I n f o r m a c j a  

o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw  

Obywatelskich w Areszcie Śledczym w Słupsku 

(wyciąg) 

 

 

1. Wprowadzenie. 

Działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, w dniu 16 

czerwca 2009 r., do Aresztu Śledczego w Słupsku, przy ul. Sądowej 1 (zwanego 

dalej Aresztem) udali się przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich  

z Zespołu Prawa Karnego Wykonawczego. W wizytacji wziął również udział 

przedstawiciel Zespołu Terenowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w 

Gdańsku. 

Działając jako Krajowy Mechanizm Prewencji, przedstawiciele Rzecznika 

sprawdzili na miejscu sposób traktowania osób pozbawionych wolności, 

dokonując oceny pod względem ochrony osadzonych przed torturami oraz 

okrutnym, nieludzkim i poniżającym traktowaniem albo karaniem, a także 

sprawdzili na miejscu stan realizacji uwag i wniosków wydanych przez 

pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w wyniku wizytacji Aresztu 

przeprowadzonej w dniach 21 i 23 czerwca 2005 r.  

Przeprowadzając wizytację zapobiegawczą Krajowego Mechanizmu 

Prewencji przedstawiciele Rzecznika: 

 wysłuchali informacji o funkcjonowaniu Aresztu i jego podstawowych 

problemach, udzielonej przez Dyrektora jednostki;  
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 obejrzeli teren jednostki oraz pomieszczenia we wszystkich oddziałach 

mieszkalnych Aresztu, w tym wybrane losowo cele mieszkalne, cele 

zabezpieczające, cele przejściowe, cele do wykonywania kary dyscyplinarnej 

osadzenia w celi izolacyjnej, cele dla osadzonych zakwalifikowanych jako 

stwarzający poważne zagrożenie społeczne lub poważne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa aresztu świetlicę, a także pola spacerowe, łaźnię, kuchnię, 

kantynę, kaplicę, sale widzeń oraz pomieszczenia ambulatorium;  

 przeprowadzili w czasie wizytacji cel mieszkalnych i innych pomieszczeń 

rozmowy ze skazanymi i tymczasowo aresztowanymi oraz z funkcjonariuszami 

i pracownikami Aresztu; 

 zapoznali się na miejscu z następującą dokumentacją jednostki: 

sprawozdaniami z postępowań wyjaśniających prowadzonych w sprawach 

wypadków nadzwyczajnych, protokołami stosowania środków przymusu 

bezpośredniego, zawiadomieniami o popełnionych przestępstwach, postępowań 

cywilnoprawnych, w których stroną są osoby pozbawione wolności, 

zagadnieniami próśb, skarg i wniosków oraz postępowań dyscyplinarnych 

prowadzonych wobec funkcjonariuszy; 

 przeprowadzili na podstawie kwestionariusza, rozmowy w cztery oczy z 20 

osadzonymi.  

Przedstawicielom Rzecznika nie złożono do protokołu skarg ani próśb 

osadzonych.  

Dokonane w powyższy sposób ustalenia pracownicy Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich przekazali Dyrektorowi Aresztu oraz jego zastępcy. Na spotkaniu 

podsumowującym wizytację Aresztu obecni byli również Dyrektor Zespołu Prawa 

Karnego Wykonawczego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Dyrektor 

Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie. Przedstawiciele Rzecznika wysłuchali 

uwag i wyjaśnień kierownictwa Aresztu.  

 

2. Charakterystyka jednostki. 

Areszt Śledczy w Słupsku usytuowany jest w centrum miasta przy ul. 

Sądowej i Partyzantów.  
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Wszystkie budynki wymagają systematycznego prowadzenia prac 

remontowych, mających ponadto na celu zabezpieczenie ich przed zawilgoceniem 

i podsiąkaniem od przepływającej w odległości kilkudziesięciu metrów rzeki 

Słupi. W 2006 r. przeprowadzono m.in. remont pól spacerowych  oraz montaż 

blend okiennych, w 2007 r. remont sali widzeń, a w 2008 r. kompleksowy remont 

dachu pawilonu penitencjarnego (pokrycie pianą poliuretanową i pomalowanie 

farbą UV w celu ograniczenia nagrzewania w czasie silnego nasłonecznienia), 

wymalowano 44 cele mieszkalne i ułożono terakotę w 3 celach mieszkalnych. Na 

rok 2009 zaplanowano m.in. remont korytarza oddziału I, malowanie 4 cel 

mieszkalnych i pomieszczenia biblioteki (w trakcie wizytacji było ono malowane) 

oraz wymianę żarówek w celach mieszkalnych na intensywniejsze oraz 

energooszczędne.  

Należy zatem stwierdzić, że stan zawilgocenia budynku, stwierdzony przez 

pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w trakcie wizytacji Aresztu 

przeprowadzonej w dniach 21 i 23 czerwca 2005 r., ulega stopniowej poprawie. 

 

3. Ogląd jednostki oraz wizytacje cel mieszkalnych. 

Oddziały mieszkalne w Areszcie oznaczono numerami od I do V. Wszystkie 

znajdują się na poszczególnych kondygnacjach pawilonu mieszkalnego.  

Zarówno w opinii kierownictwa Aresztu, jak i przedstawicieli Rzecznika 

Praw Obywatelskich, konieczne jest prowadzenie systematycznych prac 

remontowych, w związku z intensywną eksploatacją jednostki (postępującą wraz 

ze znaczną rotacją osadzonych i występującym w latach poprzednich 

przeludnieniem), jak również z uwagi na zabytkowy wiek budynków wchodzących 

w skład jednostki.  

W trakcie wizytacji przeprowadzono ogląd całego terenu Aresztu i 

pomieszczeń w oddziałach mieszkalnych oraz uzyskano w związku z tym 

informacje niezbędne dla oceny stopnia przestrzegania praw osób pozbawionych 

wolności. Dokonane czynności pozwalają na przedstawienie poniższych  

informacji. 

3.1. Wszystkie cele mieszkalne są skanalizowane.  



 

 

4 

W celach jest wentylacja grawitacyjna, można je również wietrzyć 

otwierając okna. Okna w celach mają niewystarczające rozmiary i dodatkowo są 

zasłonięte przesłonami okiennymi (blendami), dlatego też podczas pochmurnej 

pogody konieczne jest stosowanie oświetlenia sztucznego w ciągu dnia.  

Stan wszystkich zwizytowanych cel mieszkalnych generalnie można ocenić 

jako przeciętny.  

Należy zatem stwierdzić, że zużyte wyposażenie cel mieszkalnych, 

stwierdzone przez pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w trakcie 

wizytacji Aresztu przeprowadzonej w dniach 21 i 23 czerwca 2005 r., jakkolwiek 

ulega stopniowej wymianie, nie zostało jeszcze w pełni zrealizowane. 

Wyznaczono cztery cele mieszkalne dla osób niepalących, są one 

uruchamiane doraźnie, w miarę potrzeb, co stanowi realizację wniosku zawartego 

w informacji z wizytacji Aresztu, przeprowadzonej przez pracowników Biura 

Rzecznika Praw Obywatelskich w dniach 21 i 23 czerwca 2005 r. 

W oddziałach IV i V do dyspozycji skazanych zamontowano dwa 

samoinkasujące aparaty telefoniczne. Istnieje możliwość wykonania rozmowy na 

koszt abonenta zewnętrznego po uzyskaniu połączenia na określony numer. 

Informacja o tym udogodnieniu umieszczona jest na tablicy ogłoszeń.  

W trakcie wizytacji cel wszyscy osadzeni stwierdzali, iż Dyrektor Aresztu 

wizytuje je często, raz na 1 – 2 tygodnie, zaś wychowawcy zachodzą do nich 

praktycznie codziennie. 

3.2. Posiłki dla osadzonych przygotowywane są w kuchni znajdującej się  

w oddziale I. Wyposażenie kuchni – wykonane ze stali nierdzewnej – jest nowe. 

Wszystkie urządzenia wyposażono w trwale zabezpieczone instrukcje ich obsługi. 

W pomieszczeniach wchodzących w skład kuchni (m.in. kuchnia zimna do 

wstępnego przygotowywania mięs i ryb, kuchnia gorąca do smażenia i gotowania 

potraw) było bardzo czysto, ściany i podłogi są wyłożone kafelkami i terakotą, a 

sufity sidingiem. Sprawnie działała wentylacja, dodatkowo wspomagana 

mechanicznie przez 5 wyciągów.  

Oprócz posiłków według normy podstawowej (P), kuchnia przygotowuje 

posiłki według normy dla młodocianych (M), diety lekkostrawnej (L), 
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cukrzycowej (Lc) i bezglutenowej (Lb). Ponadto, część osadzonych korzysta z diet 

indywidualnych, adekwatnych do rozpoznanych u nich przez lekarza schorzeń (Li) 

oraz z diet wegetariańskich.  

Posiłki do oddziałów mieszkalnych przekazywane są w termosach. Osadzeni 

wyznaczeni do ich wydawania ubrani byli w pełną odzież  koloru białego  (spodnie, 

bluzy, czepki i trepy) oraz maski ochronne i rękawiczki jednorazowe. 

3.3. Łaźnia (znajdująca się w oddziale I) składa się z 12 niewyodrębnionych 

stanowisk natryskowych. Jedno z nich, przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej, 

wyposażono w siedzisko oraz poręcze ułatwiające wstanie. Łaźnia jest 

wykafelkowana, zamontowano okna PCV.  

W przebieralni znajdują się dwie ławki oraz wystarczająca liczba 

wieszaków. W pomieszczeniach wchodzących w skład  łaźni było bardzo czysto.   

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osadzeni mężczyźni korzystają z kąpieli 

raz na tydzień. Czas kąpieli jest regulowany (6-8 minut), obejmuje dwukrotne 

uruchomienie instalacji natryskowej w celu nawilżenia oraz spłukania po uprzednim 

namydleniu. 

3.4. Zakład Opieki Zdrowotnej Aresztu (dalej ZOZ) stanowi ambulatorium 

mieszczące się w oddziale II. W skład ambulatorium wchodzą gabinety lekarski, 

zabiegowy oraz stomatologiczny. We wszystkich pomieszczeniach było czysto i 

schludnie. 

 Po godzinach pracy ambulatorium, w sytuacjach nagłych, w razie potrzeby 

osadzony kierowany jest do jednostek pozawięziennej służby zdrowia. 

 Badania RTG klatki piersiowej osadzonych wykonywał RTG-bus więzienny 

z Zakładu Karnego w Czarnem.  

           Gabinet stomatologiczny wyposażony jest w sprzęt UNIT starego typu. 

lekarz psychiatra przyjmuje jeden raz w tygodniu. Pozostałe konsultacje 

specjalistyczne realizowane są w jednostkach pozawięziennej służby zdrowia, na 

podstawie umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Słupsku oraz 

odpowiednimi poradniami w Słupsku. ZOZ Aresztu jest zaopatrywany w leki z 

apteki okręgowej w Czarnem. 

 Ambulatorium nie było wyposażone w Kartę Praw Pacjenta.  
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3.5. Spacery odbywają się na sześciu polach spacerowych. Pola są wzajemnie 

przegrodzone pomiędzy sobą m.in. blachą w celu zabezpieczenia izolacji w toku 

postępowań karnych. Na wszystkich polach spacerowych zainstalowano ławeczki i 

popielnice.  

3.6. Zakupy artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz innych  

artykułów dopuszczonych do obrotu odbywają się według ustalonego planu trzy 

razy w miesiącu w kantynie Aresztu. Grafik jest dostępny w oddziałach 

mieszkalnych u oddziałowych i wychowawców.  

Dokonywanie zakupów odbywa się w systemie bezgotówkowym, na 

indywidualny paragon, wystawiony przez dział finansowy, określający sumę, na 

którą osadzony może dokonać zakupu. Osadzonym przyjętym z wolności do 

Aresztu umożliwia się dokonanie zakupu nie później, niż trzeciego dnia po 

przyjęciu do jednostki.  

Na artykułach wystawionych do sprzedaży znajdowały się etykiety z 

cenami. 

W miesiącu kwietniu br. funkcjonariusz działu finansowego przeprowadził 

analizę porównawczą cen 20 artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych 

oraz innych artykułów dopuszczonych do obrotu w kantynie oraz pobliskich 

sklepach. Stwierdził, że ceny pozostają na tym samym poziomie lub różnica nie 

przekracza 10 %.   

3.7. Opiekę duszpasterską w Areszcie sprawuje ksiądz katolicki. Msze święte 

odbywają się w soboty o godzinie 16
00 

w Kaplicy p.w. Serca Jezusowego, znajdującej 

się w oddziale V.  Osadzeni, chcący uczestniczyć w nabożeństwie, zgłaszają 

pisemnie ten fakt oddziałowemu do czwartku do godziny 10
00

. Swoich wyznawców 

odwiedzają również przedstawiciele  Związku Wyznaniowego Świadków Jehowy, 

Kościoła Zielonoświątkowego oraz Adwentyści Dnia Siódmego.   

3.8. Widzenia odbywają się w sali widzeń w środy w godzinach 8
30

 - 15
30

 i 

niedziele w godzinach 8
00

 - 16
00

. Zgłoszenia od osób odwiedzających 

przyjmowane są w godzinach 8
00

 - 14
00

.  

Osoby odwiedzające poddawane są kontroli. Przed udzieleniem widzenia 

osoby odwiedzające deponują rzeczy osobiste w przeznaczonych do tego szafkach.  
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 Zakupy w kantynie mogą być dokonywane przez osoby odwiedzające 

wyłącznie w trakcie trwania widzenia, a nie po jego zakończeniu. Osadzeni mogą 

z widzenia zabrać do cel mieszkalnych artykuły zakupione w kantynie przez osoby 

odwiedzające (łączna wartość dokonanych zakupów - poczęstunek przy stoliku 

oraz w celu zabrania przez osadzonego do celi - nie może przekraczać 100 zł).  

Widzenia realizowane są w przeznaczonych do tego pomieszczeniach, 

znajdujących się na parterze budynku administracji. W 2007 r. przeprowadzono 

gruntowny ich remont. Wyodrębniono jedno pomieszczenie do udzielania widzeń bez 

osoby dozorującej.  

3.9. Kontrola osobista osadzonych jest przeprowadzana z zachowaniem warunków 

intymności w dyżurkach oddziałowych.  

3.10. W Areszcie nie funkcjonuje szkoła, a nauczanie prowadzone jest w formie 

kursów w ramach aktywizacji zawodowej i szkoleń kursowych.  

3.11. W dniu wizytacji w Areszcie zatrudnionych odpłatnie było łącznie 42 

osadzonych.  

3.12. Działalność kulturalno – oświatowa i sportowa organizowana jest w formie 

zajęć w świetlicy, konkursów tematycznych, dyskusyjnego klubu książki, 

codziennej pracy radiowęzła i biblioteki, emisji filmów, programów edukacyjnych 

i informacji teletekstowych w wewnętrznej sieci telewizyjnej, udostępniania 

dwóch tytułów prasy codziennej, rozgrywek sportowych w tenisie stołowym, 

rzutkach (darcie) i piłkarzyków. Dla realizacji zajęć kulturalno-oświatowych do 

dyspozycji osadzonych pozostaje jedna świetlica w oddziale IV, wyposażona w stół do 

ping-ponga oraz gry zręcznościowe „piłkarzyki” i rzutki (dart). Analiza grafików nie 

wskazuje na możliwość kolidowania spacerów z zajęciami kulturalno-oświatowymi, 

nie odnotowano także w tym przedmiocie skarg osób pozbawionych wolności, co 

miało miejsce w trakcie poprzedniej wizytacji w 2005 r. 

Biblioteka Aresztu posiada łącznie ponad 5700 woluminów. Pozyskiwanie 

księgozbioru odbywa się poprzez dokonywanie zakupów, w miarę posiadanych przez 

Areszt środków pieniężnych oraz poprzez darowizny z bibliotek miejskich. 

Wypożyczanie książek przez osadzonych odbywa się poprzez złożenie zamówienia na 

konkretną pozycję. Biblioteka udostępnia osadzonym również aktualne akty prawne. 
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Wśród woluminów znajdują się egzemplarze kodeksu karnego wykonawczego oraz 

regulaminów organizacyjno – porządkowych wykonywania tymczasowego 

aresztowania i kary pozbawienia wolności, a także wyciągi z kodeksu karnego 

wykonawczego oraz regulaminów w tłumaczeniach na języki obce. 

Radiowęzeł Aresztu emituje zarówno audycje własne, pogadanki, jak również 

retransmisje kanałów radiowych. Osadzeni – oprócz ogólnopolskich programów 

telewizyjnych – mają do dyspozycji kanał więzienny, w którym emitowane są 

komunikaty bieżące i filmy. 

3.13.  Jak wynika z informacji udzielonych przez kierownika działu 

penitencjarnego działania wychowawców w Areszcie koncentrują się głównie na 

diagnozowaniu  osadzonych, poznawaniu cech osobowości, ich sytuacji osobistej, 

przygotowaniu do poddania się oddziaływaniom penitencjarnym w trakcie pobytu 

w izolacji więziennej w oparciu o codzienne rozmowy i kontakty z osadzonymi,  

analizę opinii sądowo – psychiatrycznych i opinii środowiskowych zawartych w 

wywiadach kuratorów i policji.  

 Do  zadań  psychologa zatrudnionego  w dziale penitencjarnym należy 

zapoznawanie się z problemami  osadzonego na początku odbywania kary, 

szczególnie, gdy osadzony wykazuje tendencje do samouszkodzeń, zachodzi 

podejrzenie choroby psychicznej czy uzależnienia. W przypadku stwierdzenia 

uzależnienia lub innych zaburzeń (np. zaburzenia psychiczne, upośledzenie 

umysłowe, zachowania agresywne) po sformułowaniu diagnozy psychologicznej 

oraz konsultacji psychiatrycznej  określane  jest  dalsze  postępowanie.  

           Psycholog zobowiązany jest także do pomocy wychowawcom w 

opracowywaniu indywidualnych programów oddziaływań resocjalizacyjnych oraz 

do konsultowania w miarę potrzeb i możliwości wszystkich osadzonych 

wykazujących szczególne  trudności  w  przystosowaniu  się  do  warunków  

izolacji oraz do mikroedukacji alkoholowej.  

 

4. Rozmowy przeprowadzone z osadzonymi. 

Przeprowadzono również w sposób anonimowy i poufny (w sposób 

uniemożliwiający osobom postronnym zapoznanie się z treścią odpowiedzi 
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udzielanych przez pozbawionych wolności), według opracowanego 

kwestionariusza, rozmowy na osobności z 20 osobami, ukierunkowane na kwestie 

przestrzegania praw przysługujących osadzonym. Przeprowadzono je m.in. z 

osobami, które w okresie ostatnich 6 miesięcy zostały ukarane , w tym 

umieszczeniem w celi izolacyjnej (3), z osobami w wieku powyżej 60 roku życia 

(2), z osadzonym zakwalifikowanym jako stwarzający poważne zagrożenie 

społeczne lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu oraz z osadzonym 

młodocianym. Podczas tych rozmów osadzeni przedstawili swoje opinie w 

przedmiocie przestrzegania ich podstawowych praw oraz atmosfery panującej w 

Areszcie. W przeważającej większości osadzeni pozytywnie oceniali realizację 

przysługujących im uprawnień. Część z nich zgłosiła jednak pewne uwagi bądź 

zastrzeżenia, które dotyczyły następujących kwestii: 

4.1. w zakresie warunków panujących w celi mieszkalnej podnoszono zarzut 

przeludnienia (2 osoby). Jedna osoba żaliła się na uciążliwości 

spowodowane montażem zewnętrznych przesłon okiennych (brak cyrkulacji 

powietrza, zaciemnienie celi); 

4.2. w zakresie mycia się i kąpieli, podnoszony był zarzut zbyt rzadkich (4 

osoby) oraz zbyt krótkich kąpieli (4 osoby);  

4.3. w zakresie warunków dokonywania zakupów w bufecie podczas widzeń 

przez rodziny oraz przez osadzonych na wypiskę podnoszono zarzut zbyt 

niskiego limitu zakupów (100 zł) w sytuacji, gdy porcja tytoniu kosztuje  60 

zł (5 osób), zaś jedna osoba ogólnie kwestionowała wysokie ceny w 

kantynie;  

4.4. w zakresie opieki zdrowotnej zgłoszone uwagi dotyczyły przede wszystkim 

długiego czasu oczekiwania na wizytę u lekarza np. przez ponad 2 tygodnie 

(4), braku właściwych, w ocenie ankietowanych, lekarstw (2) oraz 

lekceważenia zgłaszanych dolegliwości (1);  

4.5. w zakresie korzystania z aparatów telefonicznych trzech rozmówców 

stwierdziło, iż umożliwienie skorzystania przez skazanych z tego prawa raz 

na tydzień, to stanowczo za mało. Tyle samo osób podało, iż czas 

przeznaczony na realizację rozmowy telefonicznej jest za krótki ; 
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4.6. w zakresie korzystania ze spacerów 1 osoba stwierdziła, iż powierzchnia 

placów spacerowych jest zbyt mała; 

4.7. osoby, z którymi rozmawiano generalnie oceniły traktowanie przez 

funkcjonariuszy jako dobre. Uwagi w tym temacie zgłosiły trzy osoby. 

Jeden z rozmówców podał, iż został w innej jednostce poniżony przez 

oddziałowego, lecz nie precyzował szczegółów, inny zakwestionował 

kompetencje merytoryczne wychowawcy, kolejny podniósł nieotrzymanie 

zgody na posiadanie w celi mieszkalnej odtwarzacza DVD oraz fakt 

nieujęcia jego celi mieszkalnej w grafiku korzystania z zajęć k-o w świetlicy 

(sprawa ta została zbadana przez wizytujących na miejscu i nie znalazła 

potwierdzenia);  

4.8. jedna spośród 3 osób karanych dyscyplinarnie stwierdziła, iż wymierzona 

kara była niewspółmierna do popełnionego przekroczenia, nie została 

przebadana przez lekarza, jak również psycholog nie przeprowadził z nim 

żadnej rozmowy (sprawa ta została zbadana przez wizytujących na miejscu, 

z dokumentacji osobopoznawczej wynikało, iż psycholog przeprowadził 

stosowną rozmowę); 

4.9. jedna osoba żaliła się na nadmierne ograniczanie artykułów możliwych do 

przesłania w paczce;.  

W trakcie przeprowadzonych rozmów, osoby pozbawione wolności nie zgłosiły 

żadnych uwag odnośnie: wyżywienia, widzeń, korzystania z posług religijnych 

oraz korespondencji, a także w zakresie stosowania środków przymusu 

bezpośredniego. 

 

6. Wnioski i zalecenia.        

Czynności przeprowadzone przez pracowników Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich pozwoliły uznać, że - generalnie rzecz biorąc – w Areszcie 

Śledczym w Słupsku przestrzegane są prawa osób pozbawionych wolności.  

W ocenie wizytujących poczynione ustalenia nie dają również podstaw do 

stwierdzenia, aby warunki bytowe w Areszcie, czy też inne okoliczności 

osadzenia, były dla osób pozbawionych wolności na tyle dotkliwe, aby mogły 



 

 

11 

prowadzić do okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Ponadto, 

wrażenia wyniesione z pobytu w oddziałach, rozmów z osadzonymi i 

funkcjonariuszami Służby Więziennej pozwalają stwierdzić, że atmosfera w 

Areszcie jest dobra, a relacje między osadzonymi oraz wychowawcami i 

oddziałowymi są prawidłowe. Zgłoszone przez osadzonych uwagi i zastrzeżenia, 

dotyczące szeroko rozumianych warunków pobytu w Areszcie, także nie dają 

podstaw do stwierdzenia, iż osoby pozbawione wolności są traktowane  

w sposób okrutny lub poniżający. 

 Zapewnione osadzonym warunki pozwalają na zabezpieczenie optymalnej 

opieki medycznej (w tym stomatologicznej) osobom przebywającymi w izolacji 

penitencjarnej. 

Po przeanalizowaniu problemów jakie osadzeni zgłosili przedstawicielom  

Rzecznika Praw Obywatelskich oraz stwierdzonych przez nich osobiście, należy 

uznać, że dla poprawy warunków osadzenia w Areszcie Śledczym w Słupsku celowe 

jest: 

- wyposażenie cel mieszkalnych w Porządek Wewnętrzny Aresztu; 

- poprawienie stanu podłóg oraz szafek drewnianych w celach mieszkalnych; 

- wyposażenie ambulatorium w Kartę Praw Pacjenta dostosowaną do sytuacji 

prawnej osób pozbawionych wolności; 

- dostosowanie wyposażenia pomieszczenia do udzielania widzeń bez osoby 

dozorującej do stanu zgodnego z przepisami; 

- doprowadzenie do wykorzystywania izb chorych oraz celi przeznaczonej dla 

osadzonych zakwalifikowanych do kategorii stwarzających poważne zagrożenie 

społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu, celi przejściowej i 

celi przeznaczonej do wykonywania kary dyscyplinarnej osadzenia w celi 

izolacyjnej, zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

W odpowiedzi  na zalecenia zawarte w Informacji, Dyrektor Aresztu Śledczego w 

Słupsku poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich, że w Porządku wewnętrznym 

jednostki usunięty zostały zapisy dotyczące zakazu wchodzenia na taborety oraz 

ograniczenia posiadania przez osadzonego dokumentacji, zaś zakaz używania w porze 
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nocnej wyrobów tytoniowych sprecyzowany został do zakazu palenia w łóżku. 

Uzupełniono również braki Porządku wewnętrznego w celach, zaś Karta Praw 

Pacjenta umieszczona została w poczekalni ambulatoriu. Ponadto, Dyrektor wyjaśnił, 

że ze względów technicznych wyznaczających możliwość kontroli zawartości paczek 

dla osadzonych przez urządzenie elektryczne, utrzymano ograniczenie wymiarów 

przyjmowanych kartonów. W kwestii wykorzystania izb chorych oraz celi 

przeznaczonej dla osadzonych zakwalifikowanych do kategorii stwarzających 

poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu, 

celi przejściowej i celi przeznaczonej do wykonywania kary dyscyplinarnej 

osadzenia w celi izolacyjnej, zgodnie z ich przeznaczeniem Dyrektor poinformował, 

iż sytuacja ta ma miejsce ze względu na okresowe przeludnienie jednostki, zaś okres 

pobytu osadzonych w tych celach jest monitorowany. Ponadto zwrócił on uwagę że, 

remonty pomieszczeń dokonywane są na bieżąco, zaś ze względów architektonicznych 

nie ma możliwości dostosowania do obowiązujących przepisów pomieszczenia do 

udzielania widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez dozoru funkcjonariusza. 

 


