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Sprawozdanie

z ńzYtacji

Aresztu. Śl.d.z.go v/ Suwałkach stoso§nie do treści
ust. .), i 2
RozPorządzenia Mtnistra Sprawiedliwości z dnia 26 sielpnia 200k. §2
w Ęrawie Ęosobu,
(akrełu_i Ęba Ęrawowania nad7oru penitentlarnego
U.
Nr
152,
poz.
7496'z
poźi. zm,)1,
@r.
z uwzględnieniem Stanu oPieki medycziej, stanu
sarritarniego otaż stosowania
monitoringu elektonicznego.

WizYtacja została pftepro§/^dzona zgodnie z planem zadań nadzotczych
wzakresie nadzotu Penitencjarnego nad urrr"tłoi śledczymii zakładamikarnym
nalata
2012-2015 Przez Tomasza Uściłko Sędziego Sądu
Okręgowego w Suwałkach _
-

w dniach 19 i29 gtudnia 2014r,

PoPtzednia :ńzytacja miała miejsce

wówczas zalęceń

p

ońzytacyj nych.

w dniu 21 gudnia

2010r.

Nie

'W Ateszcie Śl.d.ry..' v/ Suwałkach v/ cztercch pawilonach

12 oddziałów mieszkainych o Łącznej pojemności 705 miejsc:

I

-

49 miejsc, II

I

-

52 miejsca, II

I

-

64 miejsc, II (terapeutyczny)

I

_76,II _

-

-

55 miejsc, III

-

54 miejsca, III

-

53 miejsc, IV

-

-

wydano

funkcjonuje

55 miejsc,

s2miejsca, IY

-

s2miejsc,

65 miejsc,

78.

Ljczba osób przyjętych do jednostki i zwolnionych v/ latach

kształtowała się w sposób następujący:

201k.
ptzyjeto 1,.288 osób (w tyn' z tfansportu
zwolniono 752 osoby (* ty- 1, zgon)
wytfanspoftowano 541 osób

-

651)

2011-201,4

2015
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20!2t.
przyjęto 1.353 osób (w tym z tfanspoftu -731)
zwolniono 761 osób (w łm 1zgon)
wytfanspofto§/ano 51 0 osób

20L3r.
przyjęto 1.326 osób (w tym z tfanspoftu -71,5)
zwolniono 759 osób
v/yttanspoftowano 580 osób

2014t. (do dnia 18 grudnia)

przyjęto 1,,266 osób (w qrn z tfanspoftu
zwolniono 739 (sl tym 1 zgon)
wytfanspoftov/ano

51

-

625)

3 osób.

pojemności od 1 do 5 osób.
W Pawilonie B znajduią się cele mieszkalne o pojemności od 1 do 3 osób (z prze:wagącel
ttzyosobowych). Pawilon C składa się z cel mieszkalnych o pojemności od 1 do 4 osób,
zaśPawilon D - to ceie mieszkalne o pojemności od 2 do 7 osób. Cele w Pawilonach A,

Cele mieszkalne

w

Pawilonie

A to cele o

B i C posiadają kąciki sanitatne.

Cele mieszkalne we wszystkich oddziałach są §/yposażone w podsta§/ov/y sprżęt
kwaterunkowy, Jednocześnieosoby osadzone malą zapewnione wystmczające warunki
higieny (w tym w wyznaczonych porządkiem i tegulaminem godzinach dostęp do ciepłej
wody), dostateczny dopływ powrcftza i odpowiednią do pory roku temperatunę oraz
oświetlenie.Otrzymująttzy posiłki dziennie, w tym jeden ciepły,

Areszci. ŚI.d."y- w Suwałkach zattudnionych jest 5 lekatzy (chiturg, Iekatz
ogólny, dwóch stomatologów otaz psychiatta). Są to pracownicy cywilni. Ponadto
w jednostce pracuje pięciu psychologów (czterech w dziale penitencjarnym i jeden
\W

,w dziale tetapeutycznym)

onz

sześciu tefapeutów

Stan opieki medycznej otaz stan sanitatny Aresztu Śl.d.".go
budzązasttzeżeń,

w Suwałkach nie

W wizytowanej jednostce są dwie cele przeznaczone dla osób niepełnosptawnych
cela 203 dwuosobowa
fizycznie. Jedna znajdlje się na parterue Pawilonu B
dostosowany do osób
m2.
Posiada
kącik
sanitatny
o powietzchni 8,06
powiększony
niepełnosptawnych. Druga zlokaltzoslana fla p^ttetze Pawilonu D - cela 1,31, - jest celą
dla osób niepełnosprawnych Ftzycznie poruszających się nawózkach inwalidzkich. Jest to
cela dwuosobowa o powierzchni 15,31 m2, Posiada znacznte powiększony kącik sanitatny
ot^z ptysznic, Przy Pawilonie D znalduią się podjazdy dla wózków inwalidzkich
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umożliwiające korzystanie z pól spacerowych. Brak jest natomiast sali wrdzeń
dostosowanej dla takich osób. W latach 2011-20"14 w jednostce było osadzonych około
12 osób poruszających się o kulach i 2 osoby potusż^Jące się na lvózkach inwalidzkich.

Il,czba

§fśród osób osadzonych w Areszcie Śl.d.ry.., w Suwałkach byli cudzozlęmcy. Ich
w latach 201,1-201,4 kształtowałasię następująco:

Narodowość

201L

2012

2013

2014

Litwa

85

45

47

35

Łot.wa

6

7

10

18

Rosja

2

6

J

1,1

9

4

4

1,1

Bezpaństwowiec:

1

1

Rumunia

2

\X/łochy

1

Białoruś

2

1

J

Estonia

4

Armenia

1

Niemcy

1

Algietia

8

5

9
1

4

1

1

Bułgatia

2

Finlandia

1

I(rgistan

1

Wietnam

2

Sd Lanka

1

Cudzoziemcy po osadzeniu w jednostce mają dostep do informatorów dla
tymcżasowo afesżtowanych, skazanych, ukaranych w języku angielskim, niemieckim,
francuskim, rosyjskim, rumuńskim, bułgatskirn i arabskim. §7 bibliotece jednostki
znalduje się około 400 pozycji literatury w językach obcych, głównie po rosyjsku
i litewsku. Około 20 pozyclijest w ;ęzyku angielskim.

Śl.d.zy- w Suwałkach do kategorii wymagających
osadzenia w warunkach zapewntalących ,wzmożoną ochronę społeczeństr,va
ibezpteczeństwo zakładu zaklrrallitkov/ano jedynie dr.vie osoby. §7 roku 201,2 był to
skazany, który dopuściłsię czynnej napaści na funkcjonariusza Słuzby \X/ięziennej
W latach

201,1,-201,4

w Areszcie

w trakcie rcallzacji obowiązków służbowych,zaśw roku 201,3

-

tymcżasowo afesżtowany
dokonanie zabójstwa poprzez oddanie pięciu stzałów z pistoletu
masżynowego, który ponadto §/ zamiatze pozbawienia życia podŁożył urządzenie
wybuchowe złożonez 1,,5 kg trotylu. Obie osoby były osadzone w celi z monitoringiem,

podelrzany

o
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§/ Suwałkach śtodkiprżymusu

6 osadzonych:

slła Ftzyczna - z vwag na usiłowanie zamachu na życie lub zdtowie innych osób;
stosowana pftez czas niezbędny na obezwładnienie,

2) slła ftzyczna, cela

zabezpieczajLca, pas obezwładniający

nieposłuszeństwo; cz^s trwania stosowania

- z

Llw^gl

na groźne

celi zabezpteczającej 21,

godz.

42 min.,

3)

na groźne nieposłuszeńswo i usiłowanie zamachu fla
stosowania cell, zabezpieczającej

4)

- z vwagi
życte; czas trwańa

slła Ftzyczna, ce|a zabezpieczajĄca, pas obezwładntający, kask ochtonny

-

30 godz.22 min.,

slła fizyczna, cela zabezpieczaj1ca, pas obezwładniający, kask ochronny

t7a usiłowanie zamachu
zabezpleczającej

-

na życie własne; czas trllania

23 godz.50 min.,

-z

uulagi
stosowania celi

5)

slła ftzyczna, ceIa zabezpieczająca, pas obezwładniający, kask ochronny - z uu,agi
na gtoźne nieposłuszeństwo; czas ttwania stosov/ania cell zabezpieczajacej 21 godz,55 min.,

6)

kask ochtonny - z uwagi
na groŹne nieposłuszeństwo; czas trwania stoso§/ania cel:, zabęzpieczajacei 76 godz.25 min,

2012t.

1)

2)

20I3t.

slŁa Ftzyczna, cela zabezpieczajĘca, pas obezwładntający,

-2

osadzonych:

stła fizyczna, kajdanki, cela zabezpieczaj1ca, pas obezwŁadniający, kask ochronny z uwags na gtoźne nieposłuszeństwo i usiłowanie zamachu na zycie lub zdrowie
własne; czas trwania stosowania celi zabezpteczającej - 20 godz, 20 min.,

slła ftzyczna, cela zabezpieczająca, pas obezwładniający, kask ochronny - z uwag
na usiłowarie zamachu na życie lub zdrowie własne; cżas trwania stosowania celi
zabezpieczalącej - 27 godz.30 min.

- 2 osadzonych:

1) siła ftzyczna

- z

uwagi na gtoźne nieposłuszeństwo; stoso§/ana przez

cz^s

niezbędny na obezwładnienie,

2)

20I4t.

1)

sl\a ftzyczna, kajdanki, cela zabezpieczająca, pas obezwładniający, kask ochronny

uvłĘ na groźne nieposłuszeństwo i usiłowanie zamachu na zycie lub
własne; czas ttw^nia stosowania celi zabezpieczającej - 6 godz.51 min.
z

-

-

zdtowie

1 osadzony:

siła Ftzyczna, cela zabezpteczaląca, pas obezwŁadniający, kask ochronny - z uwag:
na gtoźne nieposłuszeństwo i usiłowanię zamachu na życie lub zdrowie własne;
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W latach 2011-2014 (do dnia 19 gudnia
doszło do 30 zdarueń nadzwyczajnych:

-
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15 godz.4 min.

201,4t.) w

Ateszcie

usiłowanie dokonania samobójstwa przez osadzonego
samobójstwo osadzonego - 3

-

Śl.d.ry-

w Suwałkach

4

bójka (ub pobicie) -7
ujawnienie przedmiotu niebezpi ecznego (niedozwolonego) * 6
znęcanie się nad osadzonym-2
samowolne oddalenie się osoby pozbawionej wolnościw trakcie pobytu poza
tetenem jednostki w systemie bez konwojenta - 2
napaśćn^ funkcjonatiusza (ptacownika) w ttakcie wykonywania czynności
słuzbowych - 1
napaśćna funkcjonariusza (pracownika) poza służbą(po godzinach pracy) - 1
inne - 4 (połyk ciała obcego, uszkodzenie centrali telefonicznej, popełnienie pflez
funkcjonariusza czynu rrosżącego znamiona pfzestępstwa ściganego z utzędu,
wypadek komunikacyj ny funkc jonariusza,wracającego ze s łuzby).

Administtacja jednostki podejmowała właściwedziałania zmierzające do
wyjaśnienia przyczyn tych zdarzeń, a w działaniach słuzby więziennej nie stwierdzono
nieprawidłowości.

W

2014r, do dnia wlzytaclt dla 94 osadzonych udzielono 332 zezwoleńa na
opuszczenie jednostki. Wszyscy skazani powtócili do Aresztu ,w wyznaczonym terminie.

W roku 201,3 wpŁynęło 78 skatg, zaśw rcku 2014 (do dnia 23 gtudńa) - 71 skatg,
Ich ptzedmiotem było: postępov/anie funkcjonariuszy, ukaranie dyscyplinafne, warunki
bytowe, opieka zdtowotnĄ niewłaścivłezałarvtenie prośby, zaglntęcie paczlł. Dyrektor
Okr,ęgowy SłużbyWięziennej w Białymstoku w bieżącym roku uznał za uzasadnione dwie
skargi osadzonych doqczące ukatania dyscyplinafnego, zaśDyrektot Areszt,, Śl.dczego
w Suwałkach jedną skarge dotyczącą zaginięcia pacz|<t higieniczno-odzieżowej.
Pozostałe 68 skatg załadńono negatywnie.
Sąd Okręgowy w Suwałkach - Sekcja Penitenclatna na posiedzeniach w Ateszcie
Sledczym w Suwałkach rozpoznał w latach 201,2-201,4r. następującllczbę wniosków:

,

201lr.

warunkowe zwolnienie (udzielono - 1,23, odmówiono - 433, załatsńono w inny
sposób - 31),
pruerłła(udzielono - 1,2, odmówiono - 91, zaŁatwiono w inny sposób - 28),
SDE (wyrażono zgodę - 24, odmówiono zgody - 38, załatlńono §/ inny
sposób - 3),
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warunkowe zwolnienie (udzielono - 1,34, odmówiono - 344, załatńono w inny
sposób -39),
pfterwa (udzielono -12,odmówiono -90,załatwiono §/inny sposób - 10),
SDE (wyrażono zgodę - 37, odmówiono zgody - 52, załatwiono v/ inny
sposób - 9),

20I3t.

warunkowe zwolnienie (udzielono - 1,42, odmówiono - 358, załatsvtono w inny
sposób -27),
przerwa (udzielono - B, odmówiono - 1,1,1, załatwiono w inny sposób - 11),
SDE (wyrażono zgodę - 52, odmówiono zgody - 56, zaŁaaviono w inny
sposób - 15),

2014t.

warunkowe zwolnienie (udzielono - 1,12, odmóvriono - 265, załatwtono w inny
sposób - 19),
pnerwa (udzielono - 14, odmówiono - 95, załarńono §/ inny sposób - 11),
SDE (wytażono zgodę - 29, odmówiono zgody - 55, zaŁat:ńono w inny
sposob - 5).

i sportowych w Areszcie
Sledczym w Suwałkach stanowią 2 biblioteki, tadiowęzeł, samodzielne boisko spoftowe,
3 wydzielone miejsca do zalęć spoftov/ych na p|acach spacerowych (siłownia, boisko do
siatkór.vki i koszykówki), 12 świetlicdo zajęc kulturalno-oświatowych, sala do ćwiczeń
siłowych, pracownia plasryczna, sala komputetow^ oraz 4 sale do prowadzeńa zajęc
grupowych.
,

Bazę do prowadzenta zajęć kulturalno-oświatowych

z

radiowęzła, bibliotek otaz zajeć świedicowych.
Ptogramy telewizyjne są ttansmito§/arre w godzinach 6.00-23.00/24.00, pfogramy radiowe
w godzinach 6.00-10.00 i 1,5.00-22.00 (w tym wiadomościi serwisy informacyjne
o pełnych godzinach), zaśtransmisja audycli własnych odby,ova się w godzinach 10.0015.00 (są to m.in. komunikaty i ogłoszenia wewnętrzne, pogadanki, powieściw odcinkach,
kącik historyczny, blok muzyczny ndtowęzł,a onz infotmatof dla osadzonych),

Osadzeni mogą kotzystać

W Ateszcie Śl.d."y- w Suwałkach funkcjonują nieza|eżńe od siebie dwie
biblioteki. Jedna w pawilonie A - że stanem księgozbioru 6.21,3 woluminów (na dzień
2 gtudnia 201,4t.) - ptzeznaczona dla osadzonych z pawilonów A i B. Zattudnionych
w niej jest w trybie stałym dwóch osadzonych.
8.013

Dtuga biblioteka znajduje się w pawilonie C
ze stanem księgozbioru
woluminów (.u dzien 2 grudnia 201,4r.) ptzezfi^czona dla osadzonych

Strona
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w ttybie dotaźnymjeden osadzony.

jednostce działa Dyskusyjny I{ub I{siązki (w ramach współptacy z Biblioteką
Publiczną w Suwałkach), szereg koł zatntetesowań (m.in. szachowe, warcabowe, gier
planszowych, historyczne, ftLmov/e, mużyczne, modelarskie i rękodzielntcze, brydzowe,
plastyczne) otaz funkcjonuja pfogfamy: NIKE, (plastyczny), KLUB FAIR PLAY
(edukacyjne gfy planszowe z eLementa-i ART) otaz Muzyka ł-agodzi Obyczaje (nauka
gfy na gttatze).
\X/

§(/ Areszcie Śl.d."y- ,w Suwałkach jest 7 stanowisk komputero\\Tch
ptzeznaczonych dla skazanych, ktotzy mo$Ą kotzystać z następujących stfon

intefneto\}/ych: wwwswgovpl, wwwbip.gov.pl i wwvze-sad.gov.pl. Ponadto prowadzona
jest prenumer,^ta następujĄcych tytułóv/ ptasowych Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita,
Gazeta Prawna i Gazeta §7spółczesna. Gazery ttaftają do czytelni oraz oddziaŁósl
mieszkalnych.

Na dzień 19 gtudnia

201,4t. w

Areszcie

Śl.d.zy- w Suwałkach odbywało katę:

231 skazanych t7 ukaranych w systemie zr,vykłym,
259 skazanychi2 ukaranych w systemie pfogtamowanego oddziaływanta,
81, skazanych i 1 ukarany w systemie tefapeutycżflym.

§7 jednostce funkcjonuję oddzial dla skazanych uzależnionych od alkoholu
o pojemności 33 miejsc otaz oddziaŁ dla skazanych uzależnionych od środków
odurzających lub substancji psychotropowych o pojemności32 miejsc.

Progtam tetapii jest ptzezn^cżony dla skazanych młodocianych onż dotosłych
odbywających katę pozbawienia wolnościpo taz pierwszy, zakwalifikowanych do

odbywania katy ,\I/ zakLadzie karnym typu półotwartego, zdiagnozowanych
wg ICD 10 jako uzależnieni od alkoholu ofaż śtodków odlxzających lub substancji
psychotfopowych, niewymagających detoksykacji, posługujacych się językiem polskim

w mowie i w piśmie,bezzaburzeń osobowościuniemozliwiających uczestnictwo w gtupie
tefapeutycżnej. Terapia ptowadzona jest w formie zajęć gtupowych oraz indywidualnych
spotkań z tefipeutarn1. Gtupy tetapeutyczne w oddziale są zamknięte. Pruyjęcia do
oddziału odbywają się około 12 razy w roku. Co cztery kolejne tygodnie terapię

fozpoczyna 16 nowych pacjentów uzaleznionych od alkoholu, zaśco 6 miesięcy 16 nowych pacjentów uzależnionych od śtodków odurzających lub substancji

psychottopowych.

W Areszcie Śl.d.zym w

Suwałkach rcaltzowane były następujące progtamy

readaptacji skazanych:

} Trening

Zastępowania
,,ART" (progtam skierowany do osób
odbywajacych karę pozbawienia wolnościza ptzestQpstwa popełnione z użyciern

Ęresii
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pfżemocy, a takżę skazanych uzalezntonych 1ako jedna z metod wspomagających
terapię uzależnień)
2012

2013

Ilośćedycji

5

2

1,

lczba skazanych
objętych progfamem

31

15

8

2014

_.t'

komunikacyjnych w stanie niettzeźwościskazanych

z art.178a kk)

2012

2013

20l4

Ilośćedycji

1

7

9

Liczba skazanych
oblęryclr progfamenl

12

69

67

2012

2013

201,4

6

4

5

55

33

44

rodzinie skazanych z att.207 kk)

I1ośćedycji

Liczba skazanyclr
objęrych ptogfamem

edukacyjnym skietowany do osadzonych, ktony
samobójcze lub dokonywali samouszko dzeń)

Ilośćedycji
Liczba skazarrych
objętych pfogfamem

w

o

chanktetze
ptżesżłości
podjęIi próby

ptesuicydalnej

2012

2013

201,4

6

14

5

Bó

79

29
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naduzywaniu alkoholu ukierunkowany naweryfikację desttukcyjnych przekonań na
temat spożywania aikoholu)

2012

2013

2014

Ilośćedycji

6

2

5

Liczba skazanych
ob|ętych programem

3B

1,6

60

osadzonych ptzy wykotzystaniu giet planszowych o charaktetze edukacyjnym
i dydaktycznym; Moduł II - Ttening kontroli złości;Moduł III
Ttening

-

umie j ętno ścipto społ eczny ch)

2012

2013

2014

2

_)

1

20

24

10

2012

2013

2014

Ilośćedycji

1

r

1

Liczba skazanych
objętyclr progfamem

7

14

B

201,2

2013

201,4

Ilośćedycji

1

3

9

Liczba skazanych
objętych pfogfamem

7

26

80

ilośćedycli
Liczba skazanych
obiętvcl, pfogfamem

wszystkich skazanych)
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,,Sport to zdrowie" (program wielomodułowy skierowany do rożnych kategorii
o

s

adz

onych wykorzystuj ący aspekty zdrowo tne uprawiania sportu)

na tynek pracf, prowadzonę pfteż Centrum Edukacji

i Pncy Młodzieży OHP

w Suwałkach otaz pracownika \ff/ojewodzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku)

rok

2012

20I3

2014

Iiośćedycji

0

1,1

1,2

Liczba skazanych
objętych pfogfamenr

0

1,07

151

2012

2013

20t4

I1ośćedycji

0

1

1

Liczba skazanych
objętych ptogfamem

0

9

4

c z ł owie ka,
ptawnego)

p

rz eci,w

(ptogtam edukacyjny dotyczący ptaw
działania dys kryminac i i ksenofobii z elementami potadnictwa
j

2012

2013

201,4

Ilośćedycji

0

1

4

Liczba skazanych
objętych ptogfamem

0

10

5l

Osadzeni mająmożllwośćwykonrwania praktyk teligrjnych i kotzystania z posług
religijnych. Ateszt ma podpisane potożumienia z:
I(ościołemRzymsko - I(atolickim
I(ościolem Ewangelicko - Augsbuf skim

Sttaznicą

Towatzystwem Biblilnyrn

Ztńązl<tem §fyz naniowym Swia d kow

J eh

i liaktatowym

owy w Po

lsc

e

Zarcjestro§iaflym
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I(o

sł

awnym.

Przedstawiciele kościołówt wyznań ma1ą zapewniony wstęp na teten jednostki
w celu rcaltzacjt posług religijnych. Ponadto w Ateszcie żatfudniony jest na 1/ą etatu
kapelan, który otgantzlĄe cotygodniov/e msze święteofaz spotkarlta tóżańcowe połączone
z pracamt rękodzielntczymi. Udział w nich jest dobtowolny, Msze odbywają się w kaplicy
na terenie jednostki.

Na dzień 22 grudnia 2014t. na tefeflie Aresztu (pod dozotem) było zattudnionych
łącznie 153 osadzonych (47

-

odpłatnie, ].06

-

społecznie),

Zaaudnienie na zewnątrz jednostki w systemie bez konwojenta ptzedstawiało się
następująco:

1,. społecznie pracowało 24 osadzonych,

r.v

tym:

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Suwałkach - 2 osadzonych (ptace publiczne),
Zespoł Szkół Nr 2 w Suwałkach - 1 osadzony (prace publiczne),
Zespoł Szkół Nt 4 w Suwałkach -2 osadzonych (prace publiczne),
Zespoł Szkoł Nt 6 w Suwałkach - 1 osadzony (prace publiczne),
ZespóŁ Szkół Nr 9 w Suwałkach - 1, osadzony (prace publiczne),
Zespoł Szkół Nt 10 w Suwałkach - 1 osadzony (prace publiczne),
Zespoł Szkoł w Płocicznie-Tartak - 1 osadzony (prace publiczne),
Specjalny Ośrodek Szkolno-§Vychowawczy Nr 1 w Suwałkach - 1 osadzony (prace
publiczne),
Utząd Gminy w Suwałkach - 1 osadzony (prace publiczne),
OSiR w Suwałkach - 1 osadzony (ptace publiczne),
PGK w Suwałkach - 3 osadzonych (ptace publiczne),
ZDP w Suwałkach - 2 osadzonych (prace publiczne),
Przedszkole Nr 3 w Suwałkach - 1 osadzony (ptace publiczne),
Hospicjum w Suwałkach - 3 osadzonych (praca chatytatywna),

Dom Pomocy Społecznej ,,I(alina" w Suwałkach 3 osadzonych

(pltaca

chatytatywna),

Stowatzyszenie ,,PSOIJIJ" - I{oło w Suwałkach
żatf udnienia (plraca charytatywna).

2.

-

osadzoly ptzy1otov/ywany do

odpłatnie pracowało 12 osadzonych, w tym:

firma,,MALO§V" w Suwałkach - 6 osadzonych,
fitma,,ANIMEX" w Suwałkach - 4 osadzonych,
PTHU,,I(ubik" w Suwałkach - 1 osadzony,

Zakład Przetwórstrva Mięsnego ,,Dycżewscy" w Suwałkach

-

1 osadzony.
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Ateszt Śl.d.ry w Suwałkach od 2008r. rcaltzowaŁ ptojekt pt.: ,,Cllkl s7koleniowo akEwi7aryjry ilużąc] Podniesieniu kwalifkaq'i 7awodowlch osób popbawiorych wolnośń lra<
Pralgotowaniu ich do Powrotu na rynek prary po yakońc7enia odbllwania kary porybawienia wolrlośd"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w tamach Progtamu Operacyjnego
i(apitał Ludzki. Realtzacja projektu przedłuzonazostała do końca stycznua201,4t.
Jednostka .zteallzowała 27 szkoleń, w ttakcie których pełne wspatcie uzyskało
324 skazanych. Zteallzowano kursy komputero:,wę oraż kutsy przyuczaj1ce do zawodu:
spaw^cz^, btukana i ogtodnika.

Dodatkowo na podstawie umów za-wartych pomiędzy Afesztem Śl.d."ym

w Suwałka ch i

ZDZ

w Białymstoku ptzeprowadzono:

dla 8 skazanych kuts ,,Posadzkarz
zajęć teoreqcznych),

-

glazutnik" (80 godzin zalęć, v/ tym 20 godzin

dla 8 skazanych kuts ,,Technolog robót łvykończeniowych" (130 godzin zajęć,
§/ tym 30 godzin zajęćteoterycznych).

W Ateszcie Śl.d.ry- w

Suwałkach informacje o mozliwościpodjęcia lub
kontynuowania nauki przeż skazanych zna1dują się na tablicach infotmacyjnych
umieszczonych na każdym z oddziałow i u r.łychowawców Do informacji osadzonych
podano wykazy kierunków kształcenia i semesttów nauki w szkołach prowadzonych przy
zakładach karnych i atesztach śledczych upubliczniane przeż Centtalny Zarząd Służby
\X/ięzienne1. §7 latach 201,2-2014 wniosek o podjęcie
,nauki zgłosiło92 skazanych
(42- sr2012t.,33 - w 2013t. i 17 - w2014t.). Areszt Sledczy wSuwałkach skierował
osadzonych do ;ednostek penitencjarnych wskazanych ptzez CZS§7 jako właściwedo

prowadzen ia ksztaŁcęnia.

W Areszci. Śl.d."y- w Suwałkach stosowany jest system telewizji przemysłowej.
Obsługiwanych jest 96 kamer. Obtaz tejesttowany jest na 8 rejesttatotach z dyskami
o pojemności od 0,5 do 1,5 TB. Obnz z każdej kamety ptzechowywany jest na
rejestratorze minimum 7 dni. Zakres stosowania telewizli przemysłowej otaz miejsca
tozmieszczenia kamet okteślone są v/ Planie Ochrony jednostki, do którego dostęp
posiadają osoby wyłącznie uprawnione. Na dzień prżeptowadzania wtzytacji nie ma
w jednostce cel mieszkalnych, kącików sanitatnych ani Łaźni objerych monitodngiem
telewizli ptzemysłowej.

Ateszt Śl.d.zy w Suwałkach jako jednostka o ograniczonym systemie ochrony ma
wydzielony obszar, w któtym stosov/any jest pełen system ochrony. Na obszatze pełnego
systemu ochtony znajdują się dwa pawilony: A (ateszt śledczy)i B (z,akład katny typu
zamkniętego).

obszar pełnego systemu ochrony z^w2irq jest wewnątrz muru ochtonnego
o obwodzie 435 metfó§/ otaz wysokości 5,5 metfa, Od sftony wewnęttznei muf
zabezpieczony jest sześcioma zwojami,,concettiny". §7 odległości3 mettów od mutu
biegnie Lnia ogtodzenia wewnętrunego wykonana z siatki ażurowej ,,powlekanej"
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o obwodzię 392 metfów i wysokości 3,5 metta. Siatka ta od góry zlńeńczona jest zwojem
z ,,conceftirly" na odkosie oraz pięcioma zwojami ,,concertifly" na siatce od wewnęttznej
stfony, §7 chwili obecnej ochrona zęwnęttzna ręalizowana jest pftez dwa posterunki
uzbrojone.

Na

obszarze ogtaniczonego systemu ochtony znajdują się dwa pawilony
mieszkalne: C i D (zakład karny rypu półotwartego), budynek administtacyjny, budynek
kuchni, warsztaLy oraz kotłownia. Linia ogro dzenta zewnętlzf|ego wykonana jest z siat\<l
stalowej o wysokości3 mettów z odkosami o długości0,5 meffa z załozonym zwojem
z,,concertiny". DługoŚĆ ogtodzenla wynosi około 1.300 metrów Ltnia ogrodzenia
oświetlona jest 46 lampami sodowymi umieszczon}rmi na słupach stalowych.

Zewnętzna Llnia ogrodzenia ochtonnego Aresztu zabezpiecza tefen jednostki
Przed ucieczką z jednostki w sposób minimalny. Rozważyc zatem należy popfawę jakości

ogtodzenia i dostosowanie go do wymogów okteślonych§2 ust. 7 \X/ytycżnychNt 2/201,3
Dyrektota Generalnego Słuzby Więziennej z dnia 4 czerwca 201,3r. w
Ęrawie wjlrzagań tlla
ryabelPiec7eń technic7no-ochronnlch wjednostkach organi3aryjqlch Słu7b1l lYię7iennej.

Przeptowadzona ńzytacja Aresztu Sledczego w Suwałkach wskazuje, iż jednostka
Ptawidłowo reallzuje zadania penitencjatne, nie flarvszaląc pfa§/ i obowiązków
osadzonych.

Zastzeżeń nie nasuwają decyzje w przedmiocie kwalifikow-ania skazanych do
właŚciwych systemów wykonywania kary, prawidłowośćich zallczeń do odpowiednich
gtuP i Podgtup klasyfikacyjnych, kwalifikowania skazanych jako niebezpiecznych otaz
ustalony w zakŁadzie porządek wev/nętrżny.
Ateszt Śl"d."y podejmuje d,zialania zmierzające do organizowania zatrudnienia
skazanym otaz zajęć kulturalno-oświatowych, sportowych oraz pobu dzania aktywności

społecznej i zawodowej skazanych.

Ptowadzone wobec osadzonych oddziaływania doprowadziły m.in. do
ztedukowańa ltczby samouszko dzen i prób samobójczych (z 32 w 201,1,t. do 7 w roku
201,4), jak równiez spadku ilościzdarzeń nadzsłryczajnych (z 1,5 w 2011t. do 3 w toku
201,4).

§(/ świetle powyższych ustaleń

polńzytacyjnych.

Suwałki, dnja

1,2

nie

zachodzi potrzeba wydania

zaIeceń

srycznia2014t.
Sędzia Sądu Okręgo\^/ego
__
C
Tomasz uściłko

