Areszt Śledczy w Warszawie Białołęce znajduje się przy
ulicy Ciupagi 1 w Warszawie.
Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce jest jednostką
organizacyjną Służby Więziennej podlegającą Dyrektorowi
Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie i realizuje
zadania w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności
i tymczasowego aresztowania. Areszt Śledczy w WarszawieBiałołęce przeznaczony jest dla mężczyzn:
- tymczasowo aresztowanych;
- skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w
zakładzie karnym typu półotwartego dla recydywistów
penitencjarnych;
- skazanych po raz pierwszy odbywających karę pozbawienia
wolności w zakładzie karnym typu półotwartego.
Ponadto przeznaczony jest dla:
- mężczyzn skierowanych na badania w ośrodku
diagnostycznym;
- tymczasowo aresztowanych poruszających się na wózku
inwalidzkim;
- skazanych ( R-1/t, R-2/t) skierowanych do oddziału
terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu;
- skazanych (P-1, P-2, P-3, R-1, R-2, R-3) skierowanych
do nauczania w CKU;
- osadzonych objętych programem substytucji metadonowej.
Pojemność jednostki wynosi 1767 miejsca.

Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce realizuje zgodnie
z Instrukcją Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
zadania związane z tworzeniem i organizacją oddziałów
penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach
śledczych. Kompleks budynków aresztu składa się z
dziewięciu pawilonów obecnie oddziałów penitencjarnych
oraz oddziału szkolnego – Centrum Kształcenia
Ustawicznego przy Areszcie Śledczym w Warszawie Białołęce z celami mieszkalnymi dla uczniów oraz \
pokojami widzeń adwokackich i przesłuchań.
Nowoczesne o standardzie europejskim Centrum Kształcenia
Ustawicznego przy Areszcie Śledczym w Warszawie Białołęce rozpoczęło swoją działalność 1 września 2005
roku. Kształci na poziomie liceum ogólnokształcącego oraz
kwalifikacyjnych kursów przygotowujących do wykonywania
zawodu. Szkoła spełnia wymagania w zakresie innowacyjnych
metod kształcenia dzięki dobrze przygotowanej kadrze i
nowoczesnemu wyposażeniu pracowni dydaktycznych oraz
zawodowych, które są przygotowywane także do
przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających
kwalifikacje zawodowe słuchaczy. Należy zaznaczyć, iż
Centrum Kształcenia Ustawicznego mieszczące się na
terenie jednostki umożliwia słuchaczom uzupełnienie
wykształcenia do pełnego średniego, przeprowadzany jest
bowiem corocznie egzamin dojrzałości. Studio TVB 7 i
radiowęzeł jako centrum animacji działań kulturalno oświatowych znajduje się w oddzielnym budynku aresztu
śledczego. Wydawany jest dwumiesięcznik penitencjarnokulturalny „Głos Białołęki”, który w 2016 r. zajął I
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Szpalty za Kratą”. W

Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce istnieje bogata
forma oddziaływań penitencjarnych we współpracy z
instytucjami zewnętrznymi: fundacjami, stowarzyszeniami,
poradniami leczenia uzależnień.
W 2016 r. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce powstał oddział terapeutyczny dla skazanych
uzależnionych od alkoholu ATLANTIS.

Dyrektor jednostki przyjmuje interesantów w następujących
dniach: poniedziałek: 9 - 17, wtorek - piątek 9 - 15.

Na rozmowę indywidualną z Dyrektorem jednostki należy
umówić się telefonicznie (22) 321-76-01 przez sekretariat
Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce lub poprzez
korespondencję e-mailową
(as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl). W sytuacjach nagłych Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce może
przyjąć interesantów po uprzednim zgłoszeniu na Biurze
Przepustek.

