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Uprzejmie informuję, że w dniach od 31marca do 04 kwietnia 2008 r.
pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich dokonali sprawdzenia
poszanowania praw osób pozbawionych wolności przebywających w zakładach
karnych usytuowanych: w Białej Podlaskiej, w Chełmie oraz w Zamościu. Podczas
czynności sprawdzających odniesiono się do zaleceń wydanych po uprzednio
przeprowadzonych w nich wizytacjach (sprawozdania z wizytacji przeprowadzonych
Zakładzie Karnym w Chełmie i Zamościu przesyłam w załączeniu, zaś Informacja o
czynnościach przeprowadzonych w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej
RPO - 585493 - VII - 713/08 została Panu Dyrektorowi wysłana w dniu
24.04.2008 r.) oraz do informacji zawartych w artykułach prasowych, że najbardziej
przeludnione zakłady karne znajdują się na Lubelszczyźnie (Kurier Lubelski z dnia
18.02.2008 r. „Siedzą jeden na drugim", Słowo Podlasia nr 10 z 11-17 marca 2008 r.
„Trzy metry kwadratowe na wagę złota").

Z danych uzyskanych od Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie
wynika (stan na dzień 17 marca 2008 r.), że w podległych mu zakładach karnych i
aresztach śledczych zaludnienie wynosiło 4469 osób, co przy 3703 miejscach
zakwaterowania liczonych według normy 3 m. kw. powierzchni mieszkalnej na
jednego osadzonego oznacza, że zaludnienie wynosiła 120, 7 % pojemności tych
jednostek i było jego zdaniem - najwyższe w Polsce. Najgorsza sytuacja w tym
zakresie panowała w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej, przeludnienie wyniosło
bowiem 142, 1 % pojemności tego zakładu karnego.

Podczas przeprowadzonej przez pracowników Biura Rzecznika Praw
Obywatelskich wizytacji w dniach 31 marca i 01 kwietnia 2008 r. w Zakładzie



Karnym w Białej Podlaskiej stwierdzono, że przebywało w nim 406 (ewidencyjnie
409) osadzonych; zgodnie z ustaloną pojemnością powinno przebywać 278. Oznacza
to, że zaludnienie w tych dniach wynosiło 146 % pojemności tej jednostki
penitencjarnej i jest to, według statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej,
najbardziej zaludniona jednostka penitencjarna w kraju.

W dniu 31 marca 2008 r. w Zakładzie Karnym w Chełmie przebywało 889 osób.
Pojemność tego Zakładu wynosi 708 miejsc. Przeludnienie kształtowało się więc na
poziomie 125, 6 %. W Zakładzie Karnym w Zamościu w dniu 03 kwietnia 2008 r.
przebywało 366 osadzonych. Pojemność Zakładu wynosi zaś 284 miejsca.
Przeludnienie w tym dniu wynosiło 128 % pojemności tego zakładu karnego.

Porównując dane z dnia 17 marca 2008 r. oraz uzyskane podczas
przeprowadzanych wizytacji, można stwierdzić, że przeludnienie zarówno w
Zakładzie Karnym w Chełmie jak i w Zakładzie Karnym w Zamościu jest duże, jednak
w ostatnim czasie utrzymuje na zbliżonym poziomie. Natomiast, stan osadzonych
znacznie wzrósł w bardzo już przeludnionym Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej.
Po analizie przedsięwzięć podejmowanych przez Kierownictwo Zakładu Karnego w
Białej Podlaskiej, zmierzających do zmniejszenia zaludnienia, pracownicy Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich twierdzą, że Zakład bez uzyskania pomocy ze strony
jednostki nadrzędnej nie rozwiąże samodzielnie tego problemu.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę Pana Dyrektora o podjęcie działań
zmierzających do zmniejszenia przeludnienia w tych zakładach karnych, zwłaszcza w
Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej.
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