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Stosownie do $ 7 ust. 2 Rozporzqdzetia Ministra Sprawiedliwosci
z d:nta
26 sieqpnia 2003 r. w sptawie sposobu, zakresu i trybu sprawowani
a nadzctrtt

penitencjamego (Dz. lJ. z 2003r.

uprzejmie

-

przesylam do

Nr

152

poz. 7496 z poLn. zm.),

wiadomosci

i

w

zaNqczetiu

stosownego wykorrystania

z wirytacii Areszru Sbdczego w Suwalkach, przeprowadzolej
okresie listopad grudzief z0lgr. przez sqdziego s4du okrggowego

sprawozdanie

w

w Suwalkach'fomasza Udcilko.

Z powazariem

Prezesr|,g;-1
,*[o

uk

sowul

Sprawozdanie

z wrzyt^cii Atesztu Sledczego w Suwalkach stosownie do treSci $2 ust. 1 i
Rozpoz4dzeria Ministra Sprawiedliwoici

z

drua

26 sierpnia 2003t. w

2

sprawie

Qz.U Xr_t_!2, poz. 1.496
)poLn."zm.) r rJ*rgiEdnieniem zagadnen wskazanych w pkt III.1.b ogiklch
kierunkdw iadqoru aininistraryjnego w 2018 roku, ti. respektowania uprawruef

sposibu, qakresu

i

trybu sprawoiania nadqont peniten/ameyl

fizycznte lub intelektualnie (stanu opieki.
osadzonych osob niepelnosprawnych
-sanitarnei
i warunk6w bytowych), kryteri6w dobon'r
medycznei, psychologicznei,
skazanyc}, do pracy (at. 1,22 kkw) oraz wykonywania pflez Dyrektora iednostll
penitencjatnei obowiqzkow wynikaiacych z att. 168a kkw'
'Wrzytacia zosta\,a ptzeptowadzona zgodnie z planem zada;i- nadzor'czyclr
rralattt
'uvzakresie nadzoru perritenclar.r"go nad atesztami Sledczymi i zakladami.I*y2016-201,9 przezTomasza U6cilko - SEdziego Sadu Okrggowego rv Survalkach w oktesir:
listopad-gru&ierl 201 8r.
Poprzednia vizytacja miala miejsce w miesi4cu gtudniu 2Ma1. Wsprawozdaniu
z dnta 12 stycznra 2A15t. nie sformulowano zaleceh powizytacyinych- Poddano natomiast
pod rozwage popfawg iakoSci zewnEtrznei linii ogrodzenia 99h1o.1neSo Atesztu
io *y*og6w okreslonych $2 ust. 7 Wytycznych Nr 2/2013 Dyrekto::a
idostosowa"i.
te ch

ni tTno

[o
SlLby

WiEzienne j z drrra 4 czenrca 2073r. w sprawie nStnagati dla TubeTpieqti
-o chronnlph w je dno s tkach organiqaryjryTch S lu lfu lV ig<le nnei.

Generalnego

Areszcie Sl.d.ry- w Suwalkach w
1,2 oddziil.6w mieszkalnvch o lqcznel poiemno6ci 705 mieisc:
Aknralnie

w

I - 49 mieisc, II

- 55 mieisc, III -

53 miejsca,

4

IV

-

pawilonach funkcionuie

55 mieisc,

(cele o poiemno6ci od 1 do 5 os6b)

I - 52 mieisca, II

-

54 mieisca,

III -

52 mieisca, IV

-

52 mieisca,

(cele o poiemno6ci od 1 do 3 os6b (przewaga cel3-osobowych))

I - 64 mieisc,

II

(tetapeutyczl$

-

65 mieisc,

Strorra l2

(cele o poiernnoSci od 1 do 4 os6b)

}

- 2 oddzialy zakladu katnego typu p6lotrvartego:
I -76 miejsc, II - 78 mieisc
(cele o pojemno6ct od2 do 7 os6b - z ptzew^g4 cel 3- i S-osobowych)

Pawilon D

Liczba os6b przyjEtych

do iednostki i

zwolnionych

w

latach

201'5-201,ti

ksztaltowala siq w spos6b nastEpuj4cy:
2015r.

ptzyjEto 1.148 os6b (w tym z transportu
zwolniono 630 os6b
wyuanspottowano 499 os5b

-

przyigto 1.130 os5b (w tymz transportu
zwolniono 670 os6b
wyttansportowano 51 0 os6b

- 600 os6b)

604 osoby)

2016r.

2017t.
przyjEto 1.299 os6b (w tyrnz transportu -679 os6b)
zwolniono 724 osoby

wyftansportowano 497 os6b
2018t. (do dnia 13 lirtopada)
przyjgto 1'.443 osoby

(- ty- z transportu -

478 os6b)

zwolniono 829 os6b
wytransPortowano 485 os6b.

Osadzonym zapewnia

sie odpowiednie warunki bytowe. Cele mieszkalne

r.vyposa2one s4 w sprzet kwaterunkowy zgodny z notmami przewidzianynri
w Rozporz4dzeniu Ministra Sprawiedliwo6ci z dnia 19 grudnia 2076t. w tprawie warankiiw
b1nrych ofib osadTonlcb w rykladach karnlch i aresqlach iledtrych @2.U. z 29 grudna 2011r.
poz. 2224). Posiadaj4 zabudowane k4ciki sanitatne, kt6te zapesrntaia ich niekrqpuiace
u2ytkowanie. Srodki higieny osobistei oraz do utrzymaria czystodci w celi mieszkaLaei
osadzeni otrzymuj4 zgodnie z tabelami ff 4 i 5 stanowi4cymi normy nale2no6ci

w/w
dla or6b osadzonych przewidzianymi w zal.4czriku nt 1
'S7
celu
kapieli.
z
cieplei
Rozporz4dzetia. Osadzeni korzystaja 2 nzy w tygodniu

ptzedmiot6w

zapewnienia odpowiednich warunk5w sanitarnych ciepla woda u2ytkowa udostEpniana
jest osadzonym codziennie (3 r^zy po ka2dym posilku zgodnie porz4dkiem
wewnetrznym). Bielizna osobista wymieniana jest taz w tygodniu, a bielizna po6cielowa co
dwa rygodnie. Stan son6v/ nale2nych osadzonym spelnia wymogi sanitatno-higieniczne
(tabela m 2 wfw Rozporz4dzena). Zgodrue z obowt4zujacyrru ptzepisami osadzeni
otzymuja tzy posilki dziennie, v/ tym ieden goracy, wedlug odpowiedniej nornoy

z

i warto6ci wy2ywienia.

Strona l3
wizytowanej jednostce iest iedna cela przystosowana dla skazanych
poruszaiAcych sig na w6zkach inwalidzl<tch. Znayduie siE ona na p^rtetze pawilonu D.
Fowiezchnia dwuosobowej celi nr 131 wynosi 15,55 m2. Posiada ona odpowiednio
dostosowan4lazienkE o powierzchni 5,20 m2 z pryszrrtcem, umywalk4 sedesem, lustrem,
stolkiem do k4pieli i pochwytami dla os6b niepelnosprawnych. Sama cela wyposazona
jest w standardowy sprzqt kwaterunkowy zgodnie z tormami przewidzianymi w w/w
Rozporz4dzeniu Ministra Sprawiedliwo6ci z dnia 19 gtudnia 2076r., tj. zal4cznikiem
nr 3 (tabela nr 1). l-6zka w celi nie s4 piEttowane i posiadaj4 teguiacjE wysoko6ci.
Wszystkie pomieszczenia w budynku, iuk i place spacerowe or^z sala widzerl s4

W

dostosowane dla potrzeb tych osadzonych i spelniaja odpowiednie warunki techniczne,
kt6re umo2liwiaj4 korzystanie z nich przez osoby niepelnosprawne. Brak prog6w,
podjazdy i pochylnie umozliwiaj4 bezptoblemowe potuszanie siE na w6zku inwalidzkim.
Ponadto w nzie potrzeby w jednostce wykorzystywany iest schodolaz.

W pawilonie B znajduie sig cela dwuosobowa nr 203 dla os6b niepelnosptawnych
poruszajacych siq o kulach (dla niepetnosptav/nych tuchowo). Pozostali osadzeni, kt6tzy
poruszaj4 siE o kulach umieszczani s4 na p^rterach budynk5w penitencjarnych na dolnych.
l,62kach, co umo2liwia korzystante z przysluguj4cych im praw, tj. spacer6w,laLti, widzeri
otaz dostgpu do ambulatorium.

Na dzierl 13 listopad a 2018r. w Ateszcie Sled.zym w Suwalkach ptzebywalo:
1 osadzony ze stwierdzon4 choroba psychiczn4

2 osadzon y ch z pode jrzeniem choroby psychicznei,

(objqci siq oni stal4 opiek4 psychologlcznqi penitencjarn6 w razie potzeby
kierowani s4 na badania psychiatryczne)

6

osadzonych niepelnosprawnych tuchowo (wszyscy potuszai4

sir;

o kulach).

Osoby chore psychiczne, z podejrzeniem chotoby psychicznej, niepelnosptawne

ruchowo lub

umyslowo s4

obeimowane szczeg6lnym

nadzotem
penitencjarno-ochronnym zgodrie z zaleceniami psychologa i slu2by zdtowia. Chotz'y
psychicznie s4 niezwlocznie zgNa;szxtt na konsultacje do lekarza psychiauy i pozostai4 pod
jego nadzorem. Osadzeni ci s4 umieszczani w celach mieszkalnych z odpowiedni<t
dobranymi wsp6losadzonymi. Osoby niepelnosprav/ne tuchowo s4 wyposaiane w sprz€t
rehabilitacyjny umoiliwiai4cy poruszanie sig oraz osadzane fla partefie pawilon6ru
mieszkalnych i otrzymuj4 dolne l62ko. Zgodttte z poleceniem Dyrektora Generalnego
Slu2by Wigziennej o przypadku przebywania w iednostce os6b upo6ledzonych umyslow,r

w stopniu umiarkowanym lub

zrraczflym, os6b ubezwlasnowolnionych, choryc)h
jest
Sqdzia Penitencjarny S4du Okrggowego w Suwalkactr.
psychicznie powiadamiany
Jednocze6nie kadta Aresztu Sledczego w Suwalkach podczas szkoleri nabielqco poszerz^
wiedzE w zakresie rozumienia deficyt6w osadzonych z niepelnosptawno6ciami.
\X/ ramach sprawowanego na biezqco nadzoru penitencjarnego (at.32 kkw) nie
s

twietdzono w powyi s zym

z

akre sie

nieptawidl owo Sci.

Strona l4

W Areszci"

Sl.d.ry* w Suwalkach zatrudnionych iest:

5lekaruy (3 lekarzy og6lnych, 2 stomatolog6w),
5 psycholog6w (4 w Dziale Penitenciafnym, 1 w Dziale Tetapeutycznym),
5 tetapeut6w (wszyscy w Dziale Terapeutycznym),
1 osoba iako pomoc stomatolo9rczra'

Wszyscy

w/w

sa

pracownikami cywilnymi.

Stan opieki medycznej i psychologicznej oraz stan sanitatny Atesztu Sled.z.go
w Suwalkach nie budzi ,n t r.irA. Respektowane s4 t6wnie2 uprawienia osadzonych'
niepeinosprawnych ([tzycznie Iub inteiektualnie) orz;z osadzonych z zabuzeniamlL
psychicznymi.
Na dzie6 9 listopada 2078t. w Areszcie Sl.d.zy* w Suwalkach odbywalo karE:

w systemie zwyklym -767 skazanych otazl ukatanych
uz systemie

ptogramowanego oddzialpuania

w systemie terapeutycznym

- 315 skazanych

- 97 sl<azanych.

W wizytowanej jednostce funkcionuje oddzia\. dla skazanych uzale2nionych

o'C

alkoholu o pojemno SL +r) mieisc otaz oddzial dla skazanych tzalezrionych od Srodk5rv
odurzaiqcych lub substancii psychottopowych o poiemno6ci 16 mieisc.
dla skazanych mlodocianych otaz doroslych
Program terapii jest pzezn
^czofly
odbywaiacfch kare pozbawienia wolno6ci po raz pierwszy, 22kq/2lifikowanych do
zak\.adzie katn)rm typu p6lotwattego, zdtagnozowanych
odbl'wania kuty ;
.rrg iCO 10 fako uzale2nieni od alkoholu oraz Stodk6w oduzai4cych lub substancii
pr"y.hot opowych, niewymagaiacych detoksykacii, posluguiacych siE iEzykiem polskirn
w mowie iw pi6mie,brz zairxzei osobowo6ci uniemoZliwiai4cych uczestnictwo w grupie
terapeutycznej.

Terapia prowadzona jest w formie gtuporvych zaigi terapeutycznych or..rz
indywrdualnych spotkzi z tertpeutami. Grupy terapeutyczne w oddziale s4 zamknigte'
przyiqcia do oddziatru odbpvaii rie okolo 1.2 ruzy w roku. Co cztery koleine tygodnie
tetapig rozpoczyna 16 nowych pacjent6w uzalezrionych od alkoholu, zal co 6 miesiEcy 'nowych
pacient6w uzaliZnionych od 6todk6w odutzai4cych lub substanr:ii
16
psychotropowych.

Strona l5
!76r6d os6b osadzonych w Areszcie Sled.zy* w Suwalkach byli cudzoziemcy. Ich
liczba w latach 20'15-201.8 ksztaltowala siE nastEpui4co:
2015

2016

2017

2018

Lirwa

31

55

40

21

Lorwa

1,2

1.2

7

J

Rosja

J

J

10

8

BialoruS

3

8

B

6

Bezpansru'owiec

-)

1,

-)

1

4

5

3

Llkrarna

Slowenia
Estonia

1

2

1

1

Armenia

1

Niemcy

1

Albania

1

Bulgaria
Furlandia

Gruzia

1
1

1,

2

Nigcria

1,

Tunezia

1

Egipt

1

In<lle

1,

\)7 zasobach Biblioteki Aresztu Sl.d.z.go w Suwalkach dostqpna iest litetatuta
obcojgzyczna w nastgpuj4cych ilo6ciach: Iitewska - 766 szt., rosyiska - 404 szt., angielska
rta
- 22 szt., niemiecka - 20 szt., hiszpaiska - 3 szt., wloska - 7 szt., czeska - 1, szt-do(stan
naul<i
dziei 21,.12.2018r.). Ponadto w zasobach bibliotecznych dostEpne s4 pozycie
(polskojEzykow obcych (angielskiego, niemieckiego, hiszparlskiego) oraLz slowniki
to syj ski, polsko-angie lski, polsko-litewski).

w Ateszcie Sl.d.zy- w Suwalkach do kategorii wymagai4cych
osadzenia w warunkach zapewniai4cych wzmo2on4 ochronE spoleczerlstvra
i bezpieczerlstwo zakladu zakwalifikowano tylko jednego osadzonego (w 2018r.). Byl to
skazany, kt6ry dopuScil sie czynnei napa6ci na funkcjonariusza Slu2by Wiqziennei
w trakcie rcauzacji obowi4zk6w sluZbowych. W dniu zakwalifikowania 8o iako
,,niebezpie cznego'; zostal przetransportowany do Aresztu Sl.d.z.go w Bialymstoku.
Monitoring nie byl stosowany.
5T latach 2075-201,8
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\w latach 201.5-201g (do dnia 14 listopada) w wizytowang iednostce doszlo do
26

zdarzert,

tadzwy czti nych (zareiestrowanych w systemie N OE-NET)

201, 6r.

6 zdatze{

-

nadzwy czainy ch:

pobicie osadzonego - 5
uiawnienie narkotYk6w 2071r.

-

:

1

13 zdarzeri nadzwyczainych:

b6ikiiPobicia-8
ujawnienie u osadzonego doptowadzonego do AS w Suwalkach Stodk6u'
odrxzaiqcYch

*

1

oddalenie siE z mieisca zatudtienia - L
inna. sytua cia s*rarzajqca zagro2enie 2ycia osadzonego (zaLycie dopalaczY
w mieiscu Pracy Poza iednostkd - 1
napa66 na funkcionariusza w slu2bie - 1
usilowanie popelnienia samob6isfril^pfzez osadzonego - 1
2018r. (do dnia 14 listopada)

- 6 zdarzei nadzvtyczainych:

b6ika znacznei i1o56 osadzonych na placu spacerowym - 1
ujawnienie u osadzonego doprowadzonego do AS w Suwalkach Srodk5rv
odurzai4cYch

-

1

oddalenie siq z mieisca zattudriena - 2
niepowr6t z zezwoleria na czasowe opuszczenie iednostki w ramach
art. 138 $1 Pkt 8 kkw- 1
1
napa66 na funkcio nanuszapodczas wykonywania czynno6ci slu2bowych -

Administracia iednostki podeimowala wla6ciwe dzia\'arua zmietzaiqce do
przyczyn tych zdatz.ri, - dzialaniach slu2by wigziennei nie stwierdzon'o
wyia6nieni
^
^
nieprawidlowoSci.

Liczbaskarg w wizytowanym okresie ksztaltowala sig w spos6b nastEpui4cy:
Bezzasadne

Zasadne

Suma

20t5

84

5

89

2016

168

2

t70

2017

166

1

161

111

0

r1,7

2018

(do 09.11.2018t.)
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Ich ptzedmiotem bylo:
postepowanie funkcj onariuszy

warunki bytowe
slu2ba zdrowia
katy dyscyplinatne
sposoby rozpatzeria pr66b
wy2ywienie
klasy fikac j a (decy zie I(omisii Penitenci arnych).

Na

posiedzeniach

w

201,5-201,8r. nastepu,4c liczbE

Areszcie Sl.d.zy- w Suwatrkach tozpoznano
wniosk5w (dane Slu2by Wigziennej):

warunkowe przedtermiflowe zwolnienie:

wnioski Dyrektora
pozytywnie

-

19

negatywnie

-

4

2015

pozytywnie

- 20
negatywnie - 4

2016

pozytywre

-24

negatywnie

-

2017

2018

-

1

pozytywnie

do dnia

09.11.2018r.

- 40
negatyu.nie - 4

wnioski osadzonych

- 66
negatywnie * 136
pozytywnie

pozytywnie

-

negatywnie

- 156

69

- 83
negatyumie - 777
pozytywnie

-

pozytywnie
negatywnie

69

- 187

system dozoru elektonicznego:

wnioski Dyrektora

2015

2016

wnioski osadzonych

pozytywnie

-

0

pozytywnie

negatywnie

-

1

negatywnie

Pozytywnie

-

4

pozyrynte -27

negatfwnie

-

1

negatywnie

- 25
- 44

-

24

w latach

Strona l8

- 16

pozytywne

negatywnie

-

negatywnie

pozytyrtnie

-27

negatywnie

- 12

pozytywnie

8

- 27
- 43

- 39
negatfwnie - 49

pozytywnie

przerwa (dane s4dowe):

z*latlviono w inny

udzielono

odm6wiono

20L5

24

B1

23

2016

1.4

82

23

2017

5

63

28

2018

10

6B

44

Uczba przyznanych nagr6d przewidzianych w
,,niepowrot6v/' ksztaltowaia siQ nastepur4co:

- 52
hczba skazanych - 25
hczba niepowtot6w - 0
hczba przepustek

2016

(do 09.11.2018r.)

pkt 7 i 8 kk

oraiz

- 140
hczba. skazanych - 37
liczba niepowtot6w - 0

liczba przepustek

-

51

liczba przepustek

hczba skazanych

-26

liczba skazanych

-0

- 56
hczba skazanych - 30
bczba niepowtot6w - 0
hczbz- przepustek

2018

1.38 $1

hczba przepustek

ltczba niepowrot6w

20t7

^rt.

art. L38 \1 pkt 8 kkw

art. 138 $1 pkt 7 kkw

20t5

spos6b

- 160
-

hczba niepowrot6w

38

-

0

- 88
liczba skazanych - 23
liczba niepowrot6w - 0
hczba przepustek

liczba przepustek

-

81

liczbr przepustek

-

110

\czba skazanych

-

30

liczba skazanych

-

33

-

liczba niepowtot6w

hczba niepowrot6w

0

-

1
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BazE do prowadzeni a zajg( kulturalno-o6rviatowych
Sl.d.ry- w Suwalkach stanowi4

i

spottowych

w

Ateszcie

1 samodzielne boisko sPortowe

2 wydzielone mieisca do z\9( spottowych na placach spacerourych (boiska do
siatk6wki i koszyk6wki)
12 6wietlic do zaigi kulturalno-o6rviatowych (oddzialy mieszkalne)
1 ptacowniaplastyczna (pawilon

2

sale

A)

do ptowadzertte zaige gtupowych (pawilon A

-

wystawy)

1 salamultimedialna (pawilon C)
1

biblioteka (pawilon A)

1

tadiowgzel (pawilon A)

1, czytebtta (pawilon

A

-

zaigcia czytelnicze,

DI(K Dyskusyiny I{ub

Ksi42ki,

I{ub

Giet Planszowych, kolo histo ryczne).
Dzialalno66 sportowa jest realizowafla popflez zaigcia ruchowe z wykorzystaniem
konsoli Xbox , ,..r.or.- kinect, zaigcia tekreacyjno-tuchowych, zaigcia tenisa stolowego,
zajpcra szachowe i zaigcta badmintona.
Osadzeni mog4 korzysta6 z radiowgzla. Emitowafle s4 w nim codzienne audycie
wlasne (ogloszenia, informacie, pogadanki), programy radiowe oruz ftansmitowane
pfogfamy telewizyjne - zgodnie z zaw,aerdzonym planem pt^cy ndiowqzl'a.

W ramach k6lka historycznego powstaly, a nastgpnie zostaly wyemitowane audycie
slowno-muZyczte:,,Oblawa Augustowska", ,,PowStanie Watszawskie", ,,'SVrzesieri 1939",
,,Droga do Niepodleglo6ci" (zieahzowana we wsp6lptacy z Towarzystwem Przyiaci|l
Dzieci oraz Paristwowq Szkola Muzycznq w Suwalkach) onz realizowany z Biblioteh4
Publiczn4w Suwalkach proiekt ,,Czytam dla '.. Ciebie".

w Areszci. Sl.d.zy- w

Suwalkach funkcjonuje iedna biblioteka (c,d
kwietnia 2015r.) z ksiEgozbiotem licz4cym 6.510 wolumin6w (stan na dziei2S-09.201,8t.).

Aktualnie
S

2018r.

tatystyka wyp o zy czeri ptzedsta'nvia sig nastEpui 4co :

(I-X)
\czba wypo|y czonych ksi42ek
3.221 hczba odwiedzin (wypo2yczerl)

8. 53

8

641. hczba

osadzonych kotzystaiacych z zasob6w biblioteki

2017t
89 hczba wypozy czonych ksi42ek
3. 830 \czba odwiedzin (wypo2yczeri)

9.7

7

84 ltczba

o

sadzonych korzystai acych z zasob6tv biblioteki
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2016r.
8.400 hczba wypozy czonych ksi42ek

41 hczba odwredzin (wypo2yczeri)
6 5 6 \czba o sadzo nych korzystai acych z zasob 6w biblioteki

3.3

2015r.

\czba wypoi.y czonych ksi42ek
2.687 liczba odwiedzin (wypozyczeri)

6.91

1,

583 liczba osadzonych korzystaiacych z zasob6w biblioteki

2015r. w Pawilonie A urworzono Czytelnig, w kt6tej zgromadzony iest
ksiEgozbi6r podtEczny onz fachowy (ptrzeznaczony dla funkcjonariuszy i pracownik6v'z
Sq. W .ryt.lni odbywaja siE cykliczne spotkania w tamach Dyskusyinego I{ubu lfti42ki
1-pKI9 Ponadto wykorzystywana ona fest do zaigt w ramach k6l zainteresowati
i rnodulow programu NIKE (m.in. I(lub Giet Planszowych ,,Fair Play", kolo historyczrrfi,
zaigcra moiehiskie). Z czytelni osadzeni mog4 kozysta6 od poniedzialku do pi4tkr*
(dotyczy Pawilonu A). W pierwszej kolejno6ci dostqp do czytelni mai4 tymczasowrr

W

aresztowani.

jest pomoc

w

...

Ciebie". Gl6wnym celem proiektu
ptzebpvai4cymi
miEdzy dzie6mi,

Realizorvana jest ponadto akcla ,,Crytam dta

utrzymaniu wigzi todzinnych
^
rv jednostkach penitencfarnych rodzicami. Projekt polega na nagtaniu czytane, puez
osadzonego bafki wraz z podkladem muzycznym na plycie CD, ktom nastEpnie iest
.rrysylana do dziecka osoby przebylvajacef w izolacii wigziennej. Proiekt iest realizowany
wl'wsp6lpracy z Bibliotek4 Publiczna w Suwalkach. Do chwili obecnei odbyly siLE
2 edycie obeimuj4ce 14 spotkai i 10 uczestnik6w

W Areszci. Sl.d.ry- w Suwalkach funkcjonuj4: kola szachowe, kolo bryd2owe,
kolo muzyczne,,l\huryka lagod{ ob1cqaje",kolo - silownia umyslowa oraz orgarizowane s4
zajgcta z tenisa stolowego. Realizowany iest r6wnie2 wielomodulowy prograrn
rcsocjahzacji ,,NII(E" z wykorzystaniem nastepuiacych element6w: Modul I - Pracownia
Plastyczna, Modul II - Pracownia Wikliny Papietowej, Modul III - Dyskusyjny KIub
I*iaZki PKK), Modul IV - I(olo modelarskie, Modut V - I{ub Giet Planszowych ,,Ferir
Play" i Modul VI - Dtoga do Niepodleglo6ci.
Areszt Sl.d.ry w Suwalkach prowadzi wsp6lprace z nastEpui4cymi podmiotami
zewnetrznymi: - IPN-em w Bialystoku, - Bibliotek4 Publicznq im. Marii I(onopnickiei
wsuwalkach, - Wigierskim Parkiem Natodowym, - Klubem lTodnym ,,Hai1cza", Nadle$nicnvem w Augustowie, - I(lubem im. Armii Krajowei w Augustowie, - GOK-iem
rv Suwalkach, - Stowatzyszetiem ,,Pryzmzt", - Fundacja GlobMedis oraz - Paistworv4
Szkol4 Mtzycznql i II stopnia w Suwalkach.
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wizytowanei iednostce uruchomionych )est pig6 stanowisk komputerowych
w celu kontaktu
dostEpnych orrdzonym z mo2liwoSci4 korzystania z komlnikatota Skype
z osobami bliskimi. Stanowiska te slu24 r6wniei za1oznawaniu siE z aktami postqpowarl
no6nikach infotmacii
udostEpnionych osadzonym otaz aresztowanym ,,a ilekronicznych
intetnetowych: www'ms'gov'pl'
of^z do ,rruchamianla nastepui4cych pottali
-wwwbrp'ryo'gov'pf

w

www'sw'gov'pl'
rvww.bip.ms.gov.pl, www.rpo.g"".pl,
-.
' monitotpolski.gov.pl, dziennikustawgov'pl,
*r*r.bip.r*.i."pf, w*w.rct.go"Ip1

-boig.wolterskluwet.pl, Iegalis.pl, echl'coe'int, www'eszcze.in.ro.g""".pt, www.sn.pl,
j Soor* Sad Reionowy-Lublin-Zach6d w Lublinie VI Wydzial Cywilny -'
sad.gov.pl
Elekttoniczne PostEpowanie Upominawcze, dziennikiutzedowe'gov'p1'

W latach 2015-2018 w

Sl"d.ry- w

Areszcie

Suwalkach tealizowane byl;r

nastEpuj4ce programy readaptacii skazanych:

(program skierolrany

do

os6b
z uzycien't
odbywalacych karg pozbawienia wolno6ci za pnestQpstwa pope-lnione
wspomagaiacych
pfzemocy, a takze rkuru.y.h uzaleznionych
lako iedna z metod

)> Trening Zastgpowania Agresii

,ART"
-

terapiq uzale2nied)

lloSc cdycii

201 5

20l6

2017

2r)18

5

77

9

1,3

28

60

59

83

Liczba

skierowany clo
sprawc6* przestepstw komunikacyinych popelnionych w stanie nieuzeiwo6ci Iub
w stanie po ui:yciu alkoholu)

,rKietowco wLqcz my6lenie" (program psychokorekcyjny

lloSi edycir
I-rczba

201 5

2r)16

20ti

201 B

6

5

5

B

50

42

46

t.)

sk.a zanvch

objqtry ch

progrrrn nem
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przestepstw Ptzeciwko
,rspokoiny dom" (program skierowany do sptawc6w
\il/
rarnach I(rajowego
rodzinie; oparty fl metodzie ,,Duluth", realizowany
Ptogramu P rueciwdzialanta Przemocy Domowei)
201 5

2016

2017

6

J

5

61,

28

55

llo(c edl,cii

201

7

+ 1 edycja
w trakcie

Ltczba skazanych
ob jEtycl-r

I

64+72
vr ftakcie

Programem

,rStop przemocy
rv todzinie)

-

druga szansa" (program skierowany do sprawc6w przemocy

2t 15

2016

2017

2

2

2

1,1,

1,1,

11

lloSc edyclr

Liczba skazz
obiEtycl
prograrn(

,rDobre Wyi6cie" (zaigcra

trudnych, edukacii

t

z zal<resu

201t]

1

+

1 edycia

w ttakcie

3+6
w takcie

umiejgtno6ci tadzenia sobie

w

sytuaciach

ptofilaktycznych dotycz4cych dziilttli,

oddzia\Ywaf

autodestruktywnych)
201 5

-

20r6

2t)11

2r)18

Ilo6c ed ,cii

5

1

J

2

Lrczba ska: anycl-r
oblqty h

31

1

15

14

Progran em

powyiszy pfogram iest ponadto realizowany w ramach zaj96 indywidualny'ch
i obeimuje rocznie dodatkowo okolo 20 osadzonych'
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nadu2ywaniu alkohoiu oraz za}ywaniu natkotyk5w i dopalaczy)

Ilo6i edycj

20 5

201( )

2017

14

4

7

190

29

65

+ 2 edycje

75

w takcie

Ltczba skazan 'ych

obiqq'ch

201 8

+

723

20

w trakcie

Pr()gramen

,rZ

terapiq na

Ty"

(program przygotowui4cy

skierowanych do leczenia odwykowego
Sledczego w Suwalkach)

lbSi

ed1'c l1

w

skazanych uzale2nionych.

oddziale terapeutyc znym AresztuL

20 5

201 6

20t7

10

10

11

159

1,62

168

2018
70

Ltczbta skaz-arrych

obiEtlch

+ 2 edycje

w trakcie

757

+

32

w trakcie

,rMotywatort' (nowoczesna i innowacyina forma oddzia\ywa6, skierowana do
osadzonych, kt6rej celem jest wzbudzenie motywacji w6t5d uczestnik6w d<>
konsuuktywnej zmiany, jak4 moina zapoczqtkorva6 podczas pobytu w za,kladzie
kamym)
2(

IIoSi edyc:ii

r5

2Ut

U

2

l-tczlsa skairanl'ch

ob)qq,ch
Programem

2()lB

20 t7

15

1

+

1 edycia

w ttakcie

5+8
w trakcie

Strona
,,Zylebez ryzyka,, (ptogram edukacyiny z

zakresu

114

ptofilaktyki HIV i AIDS oraz

ptofilaktyki uzalezriei od nikotyny i hazatdu)
20 5

201(r

11

11.

1,75

177

2018

2011

8
IloSc edvc

1.1,

Lrczba skaz,anych

obiqq'ch

168

+ 2 edycia
w ttakcie
725

+

32

w trakcie

Programem

edukacii"
,TPERSPEKTYWA. Motywowanie do n uczari^. Rola i znaczenie
czasi'e
lprogrr- infotmacyino-edukacyiny, motywui4cy do podigcia nauki w
odbywania katy pozbawienia wolno6ci)
2()15

1016

2018

2011

6

lloSi cdycii

+

1 edycja

w trakcie

l-iczba ska:zanych

48+9

obiErych

w trakcie

Programet]1

do wei6cia
,rAktywiza cna zawtodowatt (z.aigcia z zakresu pfzygotowania skazanych
,u ryrrek ptacy' ptowadzone Pnez Centrum Edukacii i Pracy Mlodzie2y OH'P
w Suwalka-ch, ptacownik6w- Mieiskiego Ostodka Pomocy Spolecznei
w Suwalkach, piacownik6w Powiatowego Utzqdu Pracy w Suwalkach oft^z
kumto16w)

llo66

ed1rcii

20l5

201 6

2017

101 8

5

6

5

4

3B

52

46

44

l-rczba skaz :a:nycl-t
ob jqry< :h

Pr()gramre:m

5trona

,,Prawa czlowieka

-

edukacia prawna" (program edukacyiny dotycz4cy ptaw

czlowieka z elementami poradnicnva prawnego)

Ilo66 edyc I

20 5

2016

20t1

201B

7

B

6

7

5B

64

48

63

2( 15

201(r

2011

2t)18

Lrczba skazat rych

obigtych
prL)gramel 1l

Ilo66 edy<

i

1

Lrczba ska;zanych
obiqry,:h

7

Progranlem

,rStop dyskryminacii"
201 r6

2(\1,7

20l8

5

4

4

30

23

25

2(: 6

2t)11

2018

IloSc edycir

3

2

I-rczba ska: anych
ob)sty :h

24

20

lt015
llo56

ed1 cF

ska'2, artych
obiEqrc h
Prugram, eIn

Liczba

,rRadlzenie ze stresem"

:L)

Progran .ern

115

15

I
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201'5-201'8

realizowano kursy zawodowe:

2016

2t)15

IIo(i

2 (I{MF) +
edycji

3

oiMF) +

2 (FPPOPP-FS)

1(FPPOPP-FS)

24+76

33+B

;czba skazanych
r.rblqq,ch programcm
l

2018

2011

eowER) +

6 (PO\7ER) +

6

3 (FPPOPP-FS)

1(FPPOPP-FS)

+

72+6

66

1,4

2015r.

teten6w zieionych" - 24 skazanych,
1 edycia ,,Technolog rob6t wykorlczeniowych" - 8 skazanych,
1 edycia,,Glazurnik" - 8 skazanych,

NMF Proiekt

FPPOPP -

FPPOPP

- 2 edycie,,Zagospodarowanie

2016r.

- 3 edycie ,,Pracownik Og6lnobudowlany" - 33 skazanych,
FPPOPP - 1 edycja,,I(ucharz" - 8 skazanych,

PO!rER

2077r.

POWER - 4 edycie ,,Pracownik Og6lnobudowlany" - 46 skazanych,
POIVER - 1 edycja ,,I{ucharz" -9 skazanych,
POWER - 1 edycia ,,Fryziet" - 17 skazanych,
FPPOPP - szkolenie elektroenergetyczne - 1 skazany,
FPPOPP - 1 edycia,,Pracownik og6lnobudowlany" - 9 skazanych,
FPPOPP - 1 edycia,,I(rawiec" - 4 skazanych,
2018r.

POWER - 2 edy cie,,Ptacownik Og6lnobudowlany" - 24 skazanych,
PO!7ER - 2 edycie,,Spawacz" - 24 skazanych,
POWER - 1 edycia ,,Ogtodnik teren6w zielonych" -'l'2 skazanych,
PO!7ER - 1 edycia ,,I(.ucharz" - 1'2 skazanych,
FPPOPP - 1 edy cia,,D ekurz" - 4 skazanych - w trakcie reahzacli (przewidpvany
koniec kursu - grudzierl 2018t.)-

moiliwo6ci podiqcia lub kontynuowania nauki znaidui4 siE na
tablicach informacyjnych umieszczonych na ka2dym z oddzia\.6w i u wychowawc5w. Do
Informacfe

o
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nauki
informacii skazanych podano wykazy kierunk6w ksztalcenia i semestr6rv
w szkolach prowadzonych przy zak\'adach kamych i atesztach Sledczych upublicznianych

pnez Centalny Zauqd Slu2by Wiqziennei'
Stednie zatudnienie osadzonych w Ateszcie Sl.dt'yrn
201,5-2018 ksztaltowalo siE w spos6b nastgpuiacy:

w Suwalkach w latach

w roku 2015 -na poziomie 206 skazanych, w tym:
odplatnie n^ rzecz SW

- 44 osobY

odplatnie n^ rzecz konttahent6w zewnquznych - 10 os6b (14a1ow Suwalki'
Animex suwalki, PTHU I(ubik Suwalki, ZPMI Dyczewscy Suwalki)
prace publiczne 11 os6b (Zespoly Szk5l flt 2,6,9,10i4 w Suwalkach,
Sp nr 6 w Suwalkach, ZS w PloJcznie-Tattak, Specjalny O6rodek SzkolnoWychowawczy
w Suwalkach,
w Suwalkach)

Nr 1 w Suwalkach, Przedszkola nt1i3 w Suwalkach, PGI'L
OSIR w Suwalkach; ZDP w Suwalkach, Utz4d Gminy

pface charytatywne - 6 os6b (,Hospicium" w Suwalkach, DPS ,,Italina",
Sto*arzysze.rie na rzecz Os6b z Upo6ledzeniem Umyslowym ',KOLO"
w Suwalkach)
nieodplatnie

n

rzecz S!7

-

135 os6b.

w roku 2016 - na poziomie 229 skazanych, w tym:
odplatrue

n

rzecz SW

- 42 osobY

- 3 osoby eIGB
odplatne rn tzecz kontrahent6w zewnqtznych -

insrytucie gospodarki budietowei

Pomerania

- grudzierl 201,6)

8 os6b (I\dalow Suwalki, firma

Maciei Kotowicz Huta; PTHU Kubik Suwalki)

publiczne 11 os6b (Zespoly Szk6l m 2,6,9 i 4 v/ Suwalkach,
Sp nr 6 w Suwalkach, ZS w Plocicznie Tartak, Specjalny Osrodek Szkolnolrychowawczy Nr 1 w Suwalkach, Przedszkola nr 1 i 3 w Suwalkach, PGK

prace

w Suwalka.fr, pCO w Suwalkach, OSIR w Suwalkach, ZDP w Suwalkach, Urzrld
Gminy w Suwalkach)
charytatywne
pface
^Sto*arzyszerrie

n

osoby (,Hospicium" w Suwalkach, DPS ,,Kalina",
fzecz OsOU z UpoSledzeniem Umyslowym KOI-'O

- 4

w Suwatrkach)
nieodplatnie na rzecz SW

-

161 os6b.

-na poziomieZgT skazanych, w tym:
odplatnie ia rzecz SW - 50 os6b

w roku

2017
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- 3 osoby (PIGB Pometania - grudziei 2016)
odplatnie fia rzecz kontrahent6w zewnEtrznych - 35 os6b

instytucfe gospodarki budietowei

16 os6b (ZS nr 2,6,9 i 4 rv Suwalkach, SP nr 6 wsuwalkach:;
ZS w Plocicznie Tartak, Specialny OStodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
wsuwalkach, Przedszkola nr-1 i 3 w Suwalkach; PGK w Suwalkach; PGC)
w Suwalkach; osIR w suwalkach; zDP w Suwalkach; urzqd Gminy
w Suwalkach)

pface publiczne

-

- 5 os6b (,Hospicium" w Suwalkach, DPS ,,Kalina",
na fzecz Os6b z Upo6ledzeniem Umyslowym KOLC)

charytatywne
prace
-Sto*urryrr.rri.
w Suwalkach)

nieodplatnien^rzecz SW- 190 os6b.

w roku 2018 - na poziomie

4'13 skazanych (dane

odplatnie n^ rzecz S!7

-

na dzieh 31.10.2018f.), w tym:

50 os6b

rzecz konuahent6w zewnEuznych - okolo 92 osoby @irma Arkady
* biZyck , Malow w Suwalkach, Turkus w Suwalkach, Lainer Suwalki; Aqua':l
Suwali<i, Salag Suwalki, PGO w Suwalkach, Track-Tec Suwalki, PAGO Invest
w Suwalkach,ZeFu w Suwalkach, Maciej I(otowicz Huta, ZP}/' Dyczewscy, Firrrra
Trans.-Handlowa St. Bzozowski, PTHU Kubik, ROAD Care w Wyszkowie)

odplatne

rL^

nt 6 w Suwalkach, PWSZ
PGK w Suwalkach,ZD'P
w Suwalkach, IJruqd Gminy w suwalkach, DPS w Gi2ycku, utzqd Miasta

prace publiczne - 5 os6b (ZS nr 4 w Suwalkach, SP
wSuwalkach, Przedszkola nt 3 i nr 1 w Suwalkach,

w Gi2ycku,Urzqd GminY w Gi2Ycku)
pface charytarywn e - 6 os5b (,Hospicium" w Suwalkach, DPS ,,I(alina", Panlia
puz piotra' i fawla, Parafia pw Chrystusa I(t6la, parafia pw. NiepokalaneElo
PoczEcia NMP w lTigrach)
nieodplatnie

n

tzecz

SrJ7

- 256 os5b.

Ponadto na potrzeby prowadzonej w Areszcie dzialalno6ci kulturalno-o6wiatowei
4 osadzonych jest zauudnionych odplatnie @iblioteka 3, tadiowgzel 1) otaz
15 osadzonych zauudnionych jest nieodplatnie @iblioteka - 1, tadiowgze\' - 1,, sprz4tai4cy
poddasze pawilony A - 1, opiekunowie zaigi Swietlicowych - 72)'

Kierowanie skazanych do zatrudnienia (w tym kryteria ich doboru) ot.az
pflestlzeganie przepisow dotyczqcych bezpieczeistwa i higieny pracy w wizytowanei

jednostce nie budz4 zasffzezei.

Osadzeni uczestniczyli w nastEpuj4cych akciach i konkursach og6lnopolskich:

IX Og6lnopolskim I(onkursie Poetyckim im. J. Geneta - Katowice 201'7 ,
XIII Ogolnopolskim Pneglqdzie I(onkutsowym na AudyciE RadiowEzlow4 -
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I(oszalin 2077,

IV Og5lnopolskim I(onkutsie Plastycznym - Grudziqdz

I

O

g6tnopolskim

ko

2017

- S*idn ica 20 1l
Poezji WiEziennei ,,Lirnik 2017" - Nysa 2017

nkutsie histotyczno-plastyczny-

IV Og,5lnopolskim I{onkursie

XXIII Og5lnopolskim I(onkursie

,,Szopka Bo2onarodzeniowa"

- Czarne 201J

VIII

Og5lnopolskim I(onkutsie na I(artkE S*i4te.zr,4 ,,ZyczeriaPtosto z Serca" -Jelenia G6ra2077

II

Og6lnopolskim I(onkutsie o nagrodE litetack4
,,W wigzieniu pisane" - Wol6w 2018

im.

VI Og6lnopolskim konkursie

Czarne 201.8

,,Pisanka Wielkanocia"

XXVII Og6lnopolskim i XV Migdzynatodowym

-

Grahama MastettonaL

Ptzegl4dzie Sztuki WiEziennej --

Sztum 2018

V Konkutsie Historycznq o Zohierzach Wyklqtych organizowany pnez I(omitet
Pamigci rtm. Witolda Pileckiego - Warszawa2A1.8

VI Og6lnopolskim I(onkutsie ,,Nowc 2ycie statych przedmiot6w" - Chelm
VI Og6lnopolskim I{onkursie ,,Baika" - Hajn6wka2078

VII Og6lnopolskim I(onkursie,,Walhalla

2078"

-ZK

2018

Opole Lubelskie 2018

III

Og5lnopolskim Pneglqdzie lTigziennych Fotm Dziennikatskich,,Negatyvu
2018" - Opole Lubelskie

IV Og6lnopolskim I(onkursie Literackim (List do Matki)

,,Piszp do Ciebie list..." --

Ttzebinia 2018

XXIV Konkursie Poezji Wiqziennej ,,Krasnystaw 2018"

VI

Og6lnopolskim I(onkutsie

Teattem"

-

fla

Scenariusz Sztuki Teatralnej ,,Murem za

Tarn6w 2018

V Og6lnopolskim

Konkursie Sztuki Audiowizualnei ,,Za wiEzienn4 kurtyn4" --

!7ol6w 2018

VI

Og6lnopolskim I(onkursie na SztukE Teatraln4 ,,Zrozumie6 Siebie"
G5ta 2018

III

Og6lnopolskim Konkutsie na pracQ

z papieru

-

Jelenia

,,Papierowe Szaleistwo" --

Trzebinia 2018

IV

Og6lnopolskim I{onkutsie sztuki Origami ,,Pigkno t62nq ma posta6"

-

Ole6nica 2018

Og6lnopolskim I(onkursie p^ttotycznym ,,Marsz do Niepodleglej Polski ..."
Czarne 2078

-

Strona
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ocali6 od zapomnienia"

-

Pilsudski

,,J.
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-

Zamoic2018

- CZSW l7atszawa 2018

I(onkursie na namalowanie postaci 5w Pawla

Og6lnopolskim projekcie edukacji historycznej ,,Piszemy listy do uczestniczek
Powstania Warszawskiego" - Kluczbotk 2018

II

Og6lnopolskim Konkutsie,,Mini Salon Autopottretu"

27 Og6lnopolskim Konkutsie TV6rczo6ci lTiEziennei

-

-

Radom 2018

Bydgoszcz 2018

Dodatkowo rokrocznie rv akciach i zajEciach ekologicznych poza terenem Aresztu
Sl"d.z.go takich iak Swiatowy Dzierl Ziemi ftwieciei), ,,Czysta Rospuda" ftwiecierl),
,,Czyste Wigry" (ma!-wrzesieri), Sprz4tanie Swiata z Wigierskim Patkiem Narodowym
(wrzesie6) og6lem bietze tdziaL ponad 30 osadzonych, kt6tzy aktywnie zaanga2ui4 sir;
w sprz4tanie tefenu przyleglego do Aresztu Sledczego, tzeki Rospuda, terenu Klubu
Wodnego lHaitcza, gminnych pla| w Staqrm Folwarku i Raczkach ora;z obszanr
Wigierskiego Parku Narodowego.
Przez Ateszt Sl.d.ry w Suwalkach byly otganizowane koncerty, wystawy, wyklady,
ptolekcje film6w otaz spotkaria z,,ciekawymi ludimi" (-.*. koncetty kolpd, wystaw)':
,,Suwalszcz yznr. moja mala oiczyzna",,,I(omiks Histotyczny",,,Akcia Wisla" otaz:

-

Stacia Historia, czyli cykliczne spotkatia z histori4 w de
film6w histotycznych (we wsp6lpracy z IPN w Bialystoku),

-

wyklady, ptoiekcie

Festiwal Objazdowy WATCH DOCS (*. wsp5lpracy ze Stowatzyszeniern
PRYZMAT * 56 uczestnik6w, 2poktzy frlrn6w, spotkanie z po&6znkiem Piotrern
Malczewskim),

spotkanie autorskie

z

reporta2yst4 dziennikazem, pisarzem Jackiem Hugo-

Badetem.

Z

powyi,szych danych wynika iednoznacznie, i2 Ateszt Sl.d.ry w Suwalkach we
wla6ciwy spos5b i w szerokim zakresie podeimuje dziaNarta zmtena)qce do otganizowani.a
zatrudnienia osadzonym, zaig1 kultutalno-o6wiatowych, spottowych otaz pobudzana
aktywnodci spolecznej i zawodowei skazanych.

Osadzeni mai4 moiliwo66 wykonywania ptaktyk teligijnych
teligijnych. Ateszt ma podpisane potozumieria z:

I(o6ciolem Ewangelicko

Stra2nic4

-

i kotzystania z poslurg

Augsburskim

,Towarzyshvo Biblijne

i

Traktatowe Zarciestrowany Zwruzr:k

\Wyznaniowy Swiadk6w
Jehowy w Polsce
Ko6cio lem Zielono Swi4tkowym

Polskim Autoke falicznym Ko

Scio

lem Ptawo

sI

awnym
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Wszyscy przedstawiciele koSciol6w i wyznah m^iq z^pewniony wstep fia tefen
dobtowolny, msze odbywaj4 siq
iednostki * ..1o^r.uhzacii poslug religifnych.lJdzia\. iest
rv kaplicy na terenie Aresztu.

W Areszci. Sl.d.ry- rv Suwalkach w okresie lat 2075 - 2018 zatrudniony byl na
l/q etatukapelan rzymskokatolicki, kt6ry organizuje cotygodniowe m:ze,6wi9te, spotlania
r6lancowe or^z inne poslugi religiine. W okresie od 1 gtudna 201'5t- do 31 sierpnia
2078r. w jednostce byl i6wnieL zattudriony byl nal/+ etaftkapelan ptawoslawny.
ZasffzezeA nie budzi spos6b wykonyura nia przez Dyrektora Atesztu Sl.d.r.go
rv Suwalkach obowi4zk6w wynikaiacych z art. 168 51, 3 i 4 kkuz W wizytowanym okresi':
dotyczyly on nastgpujacej liczby skazanych:

- 105
201.6r. - 177
2071t. - 115
201.8r. - 117

201.5r.

- 25
201.6r. - 26
2011r. - 24

2015r.

201,8r.

-

16

W Areszci. Sl.dczy- w Suwalkach stosowany jest system telewizii pzemyslow:i,
w sklad kt6rego wchodzi 155 kamer (w 2074r. - bylo 96 kamer) zlokalizowanych
rv budynkach, jak i na terenie zewneftznym jednostki. Obnz utrwalany iest ,:Ia
12 tejestratorr.h (w 2014r. - byto 8 tejesttator6w) o pojemno6ci dysk6w nvatdych od
0,5 do 16 TB. Obnz z kamet przechowywany jest (w zaleLno6ci od reiestratora) prz'ez
oktes od 7 do 81 dni. Wszystkie obtazy uttwalane sqze zn^cznikiem czasu.
Zalrres stosowania telewizji przemyslowej oraz mieisca rozmieszczerit urzqdzei
okre6lone sa w Planie Ochrony Aresztu Sl.dczego w Suwalkach, do kt5tego dosJeP
posiadaja wy\.qcznte uprawnione osoby. DostEp do vrzqdzef utrwalaf4cych posiadaia
natomiast jedynie uprawnieni funkcjonatiusze. Na dziei dzisieiszy nie ma w iednostce cel
mieszkalnych, kacik6w sanitatnych ani N.ain objgtych monitoringlem. Funkr:ia
maskowania stosowana jest w ttzech przedsionkach cel zabezpieczai4cych.

W Areszcie Sledczym w Suwalkach stosowane s4 dwa sposoby ochtony, ktiire
r62nicuje sig w zalehnoici od typu zakladu. Zr62nicowanie uzyskuie siE w szczeg6lno6ci
przez zakres, ilo6i i rcdzai stosowanych przedsiEwziq6 ochronnych otaz zabezpieczei
techniczno-ochtonnych.
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Na

obszarze otoczonym murem ochronnym mieszczq sig dwa pawilony
mieszkalne. Pawilon A, w kt6rym znajduje siE areszt Sledczy oraz pawilon B, w kt6rym
znajduje sig zaklad katny typu zamknietego. Na tym obszarze stosowany jest spos6b
ochtony przezrLaczony dla zaklad6w karnych typu zamknietego okredlony w 55
Rozporz4dzetia Ministta Sptawiedliwo6ci z dnia 17 patdzietnika 201,6r. w sprawie sposobdw'
t h r o n1 j d n o s te k o rga n i qa e$ n y t h S I u qb1 lV i gqi n n ej.
o

e

e

Obszar tefl zawatty,est wewnatrz mufu ochronnego o obwodzie 435 metr6w oraz
rvJ,sokoSci 5,5 metta. Od suony wewnetrznej mur zabezpieczony jest sze6cioma zwojami
,,concertiny". W odleglo6ci 3 metr6w od muru biegnie linia ogtodzetia wewnetrznego
wykonana z siatki a2utowej ,,powlekanej" o obwodzie 392 metr6w i wysokoSci 3,5 meua.
Siatka ta od g6ty zwieiczona jest zwoiem z drutu typu ,,concertina" na odkosie otaz:,
pigcioma zwojami ,,concettiny" t^ siatce od wewnEtnnei strony. Na wewngtrznei linijL
ogrodzenia ochronnego zainstalowany jest na plotowy system alarmowy. !7 linii muru
ochtonnego usytuowane sq 3 wie2e wartownicze (na dw6ch z rttch wystawiane sq;
stanowiska uzbrojone w celu ochrony terenu 6cislego). W oknach budynk6w znaiduj4 siq:
ktoty, wei6cia do budynk5w i oddzial5w mieszkalnych wyposa2one s4 w kraty o silne;i
konsuukcji. W wybranych pomieszczeniach zamontowane s4 stacjonarne sygnalizatoty,
alatmowe w celu zapewnienia bezpieczeistwa funkcjonaduszom pelni4cym slu2bq:
w oddzialach mieszkalnych.

Na obszarze poz^ murem ochtonnym znajdujq siE dwa pawilony mieszkalne,
w kt6rych znaiduje sie zakl.ad karny typu p6lotwartego, budynek administracyiny,
budynek kuchni, sala widzeri, budynek watsztat6w oruz kotlownia. Na t'.,rm obszarze
stosowafly iest spos6b ochrony przeznaczony dla zak\.ad6w karnych typu p6lonvartegcr
olrte(lony w $6 Rozporzqdzeria Ministra SptawiedliwoSci z dnia 1,7 paidziernika 2076l.
w rp raw i e rpo so b d w o c bro n1 j d n o s te k o rga niqa ryj n1 ch S I u qfui lV igTi e nn y.
e

W roku 2015 dokonano poptawy jako6ci linii ogrodzeria zewnqtrznego jednostki
dostosowuia. go do wymog6w oke6lonych w $2 ust. 7 Wytycznych Nr 2/2013 Dyrektota
Generalnego SW z dnia 4 czerwca 201.3r. w rprawie l1magai dla rybeTpiecqeri techniqnoochronnlch w jednostkacb organiryztylnlcb Slu4b1 lYig{enny poprzez zwiericzenie jej dwoma
zwojami ptzestrzennymi z dtutu osttzowego. Wysoko66 ogrodzenia wynosi od 4,02 m ocl
poziomu terenu.

W latach 2075-2078 dokonano inwestycji
warunki bytowe

o sadz

t

zadai remontowych poprawiaj4cych

onych oraz zwigkszai 4cych bezpiec zerlstwo j edno stki.

W szczeg6lnoSci:

} wtoku 2075wymieniono o6wiedenie ewakuacyjne w Pawilonie C
wymieniono okna dachowe w Pawilonie C
wykonano remont lairu oddzialu I i II Pawilonu C
wykonano remont LaLnt oddzialu II i IV pawilonu B
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wroku 2076wykonano remont instalacji przyzywowo-rozm6wnei oddzialu III
w pawilonie A
wymieniono okna polaciowe w Pawilonie A
wykonano remont elewacji budynku bramy gl6wnei
wykonano remont posadzki w silowni
zamontowano przegrody w lainiach pawilon6w A, B, C, D
wykonano temont posadzki w \.ain pawilonu D
zamontowano drzwi wei6ciowe w budynku bramy gl6wnei - 1 szt.
zamontowano dtzwi wej6ciowe na place spacerowe w Pawilonie C -1 szt.

wybudowano budynek sali widzeri
przebudowano systemu konffoli dostgpu w pawilonie zakwaterowania A
dokonano wygrodzenia kompleksu stanowiska dowodzetia w budynku
adminisuacyj no- ochtonnym
wykonano remont posadzki w budynku kuchni

wykonanie wygtodzenia doiScia

do plac6w spacerowych Ptz'.Y

pawilonie C

W

2018r. wykonano ogrodzenie zewnetrzne od strony ul. \)Tojska Polskiegrt
i ul. Le6nej wtaz z infrastruktur4 techniczn4 (budowa patkingu). Ponadto aktualnie
realizowana jest rozbudorva btamy gl6wnej, budowa garazy ora;z budowa halli
produkcyjnej wnz z inftasuuktora towatzyszqc4 (ogrodzenie zewnqtrzne i wewngtrzne,
sluza piesza i wiazdowa).
Przeprowadzona wrzytacja Aresztu Sl.d.r.go w Suwalkach otaz bie24cy nadz6r
sprawowany pruez SEdziego penitencjarnego wskazui4 i2 jednostka ptawidlowo tealizuie
zadanta penitencjarne, nie naruszai4c ptaw i obowi4zk6w osadzonych. Nie stwierdzonr:
uchybief w zakresie legalno6ci wykonywaria otzeczonych kar, legalno6ci osadzenia
i przebpuania skazanych, iuk i ich zwahiatia. Zasttzezei. nie nasuwai4 decyzie
rv przedmiocie kwalifikowania skazanych do wla6ciwych system6w wykonywania kaq,,
prawidlowo66 ich za.ltczef. do odpowiednich grup i podgrup klasyfikacyjnych,
kwalifikowania skazanych jako niebezpiecznych oraz ustalony w zakl.adzie porz4dek
wewnetjzny.

W

Swiede dokonanych ustaleri

nie

zachodzi pouzeba wydania zaleceh

powizytacyjnych.

Survalki, dnia 14 stycznia 201.9r.
Sadu Olaqgowego
Sedzra
9.-

.z'

(-

Tomasz U6ci{ko
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