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W nawiązaniu do pisma Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk. 

Artura Dziadosza z dnia 26 marca 2018 r. (l.dz. BKW.21.3.2018.DD), informującego mnie o 

zakresie zabudowy kącików sanitarnych i modernizacji więziennych łaźni, zwracam się 

ponownie z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji o obecnym stanie realizacji tego 

projektu. 

Rzecznik Praw Obywatelskich od wielu lat monitoruje postępy prac w 

przedmiotowym zakresie przede wszystkim z uwagi na wymóg respektowania prawa do 

prywatności osób pozbawionych wolności, ale również z powodu konieczności 

implementacji wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Szafrański 

przeciwko Polsce (wyrok z dnia 15 grudnia 2015 r., skarga nr 17249/12). 

W wielu jednostkach penitencjarnych zakończono już prace remontowe kącików 

sanitarnych, nadal jednak kilkaset cel mieszkalnych powinno zostać zmodernizowanych. 

Według informacji zawartych w otrzymanym piśmie, do zabudowy pozostawało bowiem 

jeszcze 1050 kącików sanitarnych, a 112 łaźni więziennych wymagało modernizacji pod 

kątem wyodrębnienia indywidualnych stanowisk prysznicowych.  
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Nie można również pominąć faktu, że w dalszym ciągu istnieje potrzeba podjęcia 

działań w celu zapewnienia osadzonym właściwych warunków utrzymania higieny osobistej 

także w tych celach mieszkalnych, w których kącik sanitarny jest zabudowany, ale umywalka 

znajduje się poza jego obrębem. Na tę kwestię Rzecznik zwracał uwagę w wystąpieniu z dnia 

17 lipca 2015 r. (nr pisma II.517.6121.2014.JN), skierowanym do Dyrektora Generalnego 

Służby Więziennej. Wyrażona w nim opinia, że codzienne czynności osadzonego związane z 

utrzymaniem czystości ciała, realizowane w celi mieszkalnej, powinny odbywać się w 

warunkach zapewniających minimum intymności, jest nadal aktualna. 

W związku z powyższym, zwracam się do Pana Dyrektora z uprzejmą prośbą o 

przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich informacji o pracach zrealizowanych w 

2018 r. w zakresie zabudowy kącików sanitarnych, włączania umywalek w obręb kącików 

sanitarnych i modernizacji więziennych łaźni oraz o planowanych inwestycjach w roku 

bieżącym. 


