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W dniach 2 3 - 2 6 kwietnia br. przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich
przeprowadzili wizytację w Areszcie Śledczym w W
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bezpieczeństwa

jednostki

penitencjarnej. W czasie rozmów z Dyrektorem Aresztu uzyskano informacje, że
jednostka jest znacznie przeludniona (w dniu 24.04.2012 r. stan faktyczny wynosił 1608
osadzonych, przy pojemności nominalnej jednostki określonej na poziomie 1385
miejsc), a mimo to jest zobowiązana utworzyć 200 miejsc dla osób, które potencjalnie
w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 (dalej: Euro
2012), mogą zostać pozbawione wolności.
Pracownicy Biura RPO zwrócili uwagę, że już obecnie osoby pozbawione
wolności, w związku z nie zapewnieniem im w czasie ich osadzenia w Areszcie
Śledczym w
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odpowiednich warunków bytowych, kierują liczne

pozwy o odszkodowanie i sprawy te wygrywają Można przypuszczać, że znaczne
-zwiększenie zaludnienia jednostki w czasie Euro 2012 narazi osadzonych na naruszenie
w szczególności ich prawa do zajęć kulturalno-oświatowych i może prowadzić do
zwiększenia dolegliwości ich pobytu w jednostce penitencjarnej. Ewentualna likwidacja
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świetlic, czy też zwiększenie zaludnienia cel mieszkalnych może prowadzić do
naruszenia art. 4 kkw., jak i standardów międzynarodowych odnoszących się do
traktowania osób pozbawionych wolności. Stwarza to niebezpieczeństwo zwiększenia
liczby pozwów przeciwko jednostce, co tym samym może narazić Skarb Państwa na
konieczność wypłaty odszkodowań, a w przypadku ich braku stworzy zagrożenie
skierowania spraw do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
W związku z tym, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, godnym rozważenia
jest rozwiązanie problemu, chociażby poprzez przetransportowanie części osadzonych
do innych jednostek penitencjarnych. W tym kontekście chciałbym również zwrócić
uwagę, iż, mimo, że we wszystkich okręgach Służby Więziennej funkcjonują oddziały
dla tzw. osadzonych niebezpiecznych, które dysponują zwykle wolnymi miejscami, w
Areszcie Śledczym w
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w czasie wizytacji przebywało aż 11 osób

pozbawionych wolności zaliczanych do tej szczególnej kategorii, mimo że jednostka
dysponuje wyłącznie celami dla tzw. osadzonych niebezpiecznych, zaś oddział dla
takich osadzonych w Areszcie Śledczym
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posiada wolne miejsca.

Jak można przypuszczać problem stworzenia dodatkowych miejsc w związku z
Euro 2012 dotyka również inne zakłady karne lub areszty śledcze, znajdujące się w
miastach, w których będą odbywać się mecze.
W związku z tym, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r.
o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze
zm.), proszę uprzejmie Pana Dyrektora o informację, czy i ewentualnie jakie działania
są planowane w celu zapewnienia respektowania praw osób pozbawionych wolności w
czasie Euro 2012 oraz zagwarantowania wykonywania kary pozbawienia wolności lub
tymczasowego aresztowania z poszanowaniem godności, humanitarnego traktowania, z
uwzględnieniem bezwzględnego zakazu nieludzkiego lub poniżającego traktowania.
Proszę także uprzejmie o zajęcie stanowiska wobec przedstawionej sytuacji w
Areszcie
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penitencjarnych znajdujących się w miastach, w których rozgrywane będą mecze w
czasie Euro 2012.

