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Pan

gen. Andrzej Leńczuk 

Zastępca Dyrektora Generalnego

Służby Więziennej

Szanowny Panie Dyrektorze, 

w nawiązaniu do otrzymanego pisma BKW.21.2.10.2021.DD z dnia 8 

kwietnia 2021 r., dotyczącego stanu realizacji pełnej zabudowy kącików 

sanitarnych w celach wieloosobowych, modernizacji łaźni więziennych oraz 

likwidacji cel większych niż 10-osobowe, uprzejmie informuję, że zagadnienia te 

nadal pozostają  w zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jednocześnie dziękuję za przekazane informacje na ten temat, a także za  

przedstawienie planów remontowych przewidzianych do realizacji w tym 

zakresie przez Służbę Więzienną w 2021 r. 

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

prośbą o  poinformowanie o zakresie zrealizowanych przedmiotowych prac w 

2021 r oraz o planowanych inwestycjach w roku bieżącym.  
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Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę Pana Dyrektora na jeszcze jeden 

problem, który jest przedmiotem skarg osób pozbawionych wolności, 

kierowanych  do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dotyczy on usytuowania 

umywalki w wieloosobowej celi mieszkalnej poza zabudowanym kącikiem 

sanitarnym, gdy to jest jedyne urządzenie sanitarne tego rodzaju. Skargi w tym 

zakresie Rzecznik uznaje za uzasadnione, bowiem osadzeni, zakwaterowani w 

takich celach, nie mają zapewnionych warunków intymności podczas 

wykonywania czynności zawiązanych z utrzymaniem higieny osobistej.

Uprzejmie informuję, że Rzecznik Praw Obywatelskich od wielu lat 

przedstawia opinię, iż takie usytuowanie umywalki w celi mieszkalnej 

wieloosobowej, narusza przepis § 29 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-

porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności oraz odpowiednio 

przepis § 34 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. 

w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania 

tymczasowego aresztowania. Przepisy te stanowią, że niezbędne urządzenia 

sanitarne sytuuje się w sposób zapewniający ich niekrępujące użytkowanie. 

Powszechnie uznaje się, że do niezbędnych urządzeń sanitarnych należy 

również umywalka, zatem i ona powinna być w taki sposób usytuowana.

Stanowisko to było prezentowane Dyrektorowi Generalnemu Służby 

Więziennej w wystąpieniach z dnia 17 lipca 2015 r.1 i z dnia 10 marca 2016 r.2 , 

jednak nie spotkało się ono z akceptacją ze strony kierownictwa Centralnego 

Zarządu Służby Więziennej. Tym niemniej, w imieniu Rzecznika Praw 

Obywatelskich, zwracam się do Pana Dyrektora o ponowne rozważenie sprawy i 

podjęcie działań, zmierzających do umieszczenia umywalek w kącikach 

sanitarnych w sposób, który zapewni osadzonym warunki intymności podczas 

1 Sprawa II.517.6121.2014.
2 Sprawa IX.517.1494.2015
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wykonywania czynności związanych z utrzymaniem higieny osobistej. Będę 

wdzięczna za przekazanie informacji również w tym zakresie.

   Z poważaniem

Hanna Machińska

Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/
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