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Uprzejmie informuję zc z dużym zainteresowaniem zapoznałem się z ustaleniami 

Raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Zakładzie Karnym Nr 1 we 

Wrocławiu, zawartymi w piśmie 7 dnia 23 08 2013 r RPO - 731214 XX 720 5/13/NK 

Z treści raportu wynika, zc w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu przestrzegane są 

prawa osob pozbawionych wolności w tym prawo do humanitarnego traktowania 

i poszanowania godności ludzkiej Generalnie dobrze ocenione zostały warunki bytowe 

opieka medyczna sprawowana nad skazanymi oraz rclacjc między osadzonymi a funk 

cjonartuszami W nawiązaniu do ustaleń, raportu pragnę poinformować, ze przedsta 

wionę rekomendacje zostały wykonane lub są w trakcie realizacji o czym świadczy m 

lormacja Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu zawarta w piśmie z dnia 

18 li 2013r

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu traktuje priorytetowo 

przekazywanie uwolnionych etatów do działów penitencjarnych i ochrony Od dnia

01 06 2013r zwiększono obsadę w dziale penitencjarnym o stanowisko młodszego wy 

chowawcy Jednocześnie informuję ze w chwili obecnej nie jest możliwe wygenerowa 

nie dodatkowych etatów z OlSW we Wrocławiu celem przesunięcia ich do ZK Nr 1 we 

Wrocławiu W bieżącym roku C7SW zmniejszył ilosc etatów OISW we Wrocławiu o 2 

a w 2014r zaplanowano kolejne ich zmniejszenie o 4



Zgodnie z pismem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 21 marca 

2012r sygn BPR - 023 21/12/714 za prawidłowy i słuszny należy uznać pogląd 7C 

interpretując łącznic przepisy art 215 t)l larl 217c Kkw me sposob wywieść normy 

prawnej, przyznającej osobie tymczasowo aresztowanej uprawnienie do porozumiewa 

ma się z obrońcą lub pełnomocnikiem za pomocą rozmow telefonicznych Gdyby nawet 

rozmowy telefoniczne uznać także /a korespondencję to przepis art 217c Kkw stanowi 

wyraźny i bezwzględny zakaz możliwości korzystania przez osoby tymczasowo aresz 

towane z aparatu telefonicznego’ Reasumując należy stwierdzi ze w obecnie obwią/u 

jącym stanie prawnym me jest możliwe, aby osoby tymczasowo aresztowane mogły 

prowadzić rozmowy telefoniczne z obrońcami 7 uzyskanych informacji wynika ze 

Ministerstwo Sprawiedliwości rozwaza podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie 

kodeksowego uregulowania problematyki rozmow telefonicznych osob tymczasowo 

aresztowanych

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu sprawuje nadzór nad 

zwiększeniem dostępnosci osadzonych do zajęć sportowych w podległych jednostkach 

W Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu poszerzono ofertę zajęć sportowych poprzez 

zwiększenie ilości grup osadzonych korzystających z codziennych zajęć na boisku spor 

towym /intensyfikowano zajęcia dla skazanych odbywających karę w zakładzie kar 

nym typu zamkniętego Nadmieniam ze problematyka ta zostanie poddana kontroli 

która zostanie przeprowadzona w 2014r Ponadto w Zakładzie Karnym Nr 1 v\e Wro 

cławiu podjęto działania zmierzające do poszerzenia oferty zajęć kulturalno - oświato

wych W znacznym stopniu zwiększono ofertę programów resocjalizacyjnych oraz re 

adaptacji społecznej w których mogą brać udział skazani co potwierdziła przeprowa 

dzona w dniach 6 -8 listopada. 2013r przez specjalistów OlSW we Wrocławiu kontrola 

zwykła Zwiększona została ilość świetlic i sukcesywnie zmierza się do przywrócenia 

funkcji wszystkim Świetlicom w jednostce Obecnie zajęcia kulturalno - oświatowe są 

realizowane przez dwóch wyznaczonych wychowawcow Także ta sfera oddziaływań 

penitencjarnych zostanie poddana kontroli w trybie uproszczonym w 2014r

W jednostkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby 

Więziennej we Wrocławiu w tym Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu na bieżąco są 

przeprowadzane remonty cel oraz pomieszczeń Jednakże proces i zakres ich realizac|i 

uzależniony jest od posiadanych srodkow finansowych ktorc niestety są zbyt małe w 

stosunku do potrzeb zgłaszanych przez jednostki podległe oraz przez Okręgowy Inspek 

torat Służby Więziennej we Wrocławiu Ponadto na częslotliwosc remontow ma row
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rnez wpływ zaludnienie zakładu Wysokie zaludnienie nic pozwala na bieżące wyłącza 

nie pomieszczeń

Remonty oraz naprawy realizowane w jednostkach są prowadzone sukcesywnie 

Jednak jlosc i kolejność prac uzalczniona jesl od srodkow imansowych przyznanych 

nam w planie wydatków W 2013 roku plan wydatków finansowych Okręgowego In 

spektoratu SW we Wrocławiu (po ostatniej korekcie) wynosi 1 653 934 zł na zadania 

remontowe (paragraf 4270)

Środki finansowe w § 4270 zostały podzielone na 14 jednostek podległych OISW 

we Wrocławiu względem wnioskow i zapotrzebowań na realizację bieżącej konserwacji 

i naprawy oraz remontów W planie wydatków budżetowych - /akup usług remontu 

wych” na rok 2013 ujęto szesnasue zadań, w tym między innymi

1 Jlemont dachu pawilonu penitencjarnego A w Areszcie Śledczym w 

Dzierżoniowie o wartości 36 297 zł

2 Remom dachu skrzydła D budynku penitencjarnego w Zakładzie Karnym w 

Wołowie ’ o wartości 404 665 zł

3 Remont dachu łącznika szpitala w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu o 

wartości 155 161 zł

4 Remont stolarki okiennej w pawilonie penitencjarnym A w Zakładzie Karnym 

w Zarębie” o wartości 59 290 zł,

5 Jlemont lokalu użytkowego przy ul Baryckicj 12 Zakład Kamy Nr 2 we 

Wrocławiu” o wartości 101 736 zł

6 Remont rozdzielni elektrycznej w Areszcie Śledczym we Wrocławiu o 

wartości 20 000 zł

7 ,Remont dachu budynku administracyjno penitencjarnego oraz łącznika 

pomiędzy pawilonami A i B w Zakładzie Karnym w OJcsmcy o wartości 

150 563 zł

8 ^Remonl stolarki okiennej i drzwiowej zlokalizowanej przy wejściu do Zakładu 

Karnego Nr 1 we Wrocławiu o wartości 36 000 zł

oraz kwotę 591 614 zł na usługi o charakterze przemysłowym (naprawa i

konserwacja maszyn, urządzeń srodkow transportu ltp)

W 2013 roku Zakład Kamy Nr 1 we Wrocławiu poza zadaniami remontowymi 

wymienionymi powyżej otrzymał kwotę 142 103 zł na naprawę i konserwację a w ro
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ku 2012 - 209 368 zł Nadmieniam również, ze w roku 2012 w ZK Nr 1 we Wrocławiu 

przeprowadzono również następujące zadania remontowe

1 Remont rozd^elm elektrycznych NN w pawilonach penitencjarnych w Zakła 

dzie Karnym Nr 1’ o wartości 57 451 zł

2 Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu dachów w Zakładzie 

Karnym Nr 1 wc Wrocławiu o wartości 11 685 zł

3 Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przewodow ciepłowniczych w 

Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu o wartości 3 660 A

4 Remont instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej w pawilonie penitencjarnym 

nr 2 w Zakładzie Karnym Nr 1 wc Wrocławiu ’ o wartości 30 000 zl

Jednocześnie informuję zc zgłoszone przez nas potrzeby na remonty w ramach pa 

ragrafu 4270 wynosiły 

na rok 2011 7 008 644 zł 

na rok 2013-5 323 907 zł

W związku z trudną sytuacją więziennictwa OlSW we Wrocławiu w szczcgolno- 

sci wprowadził do planu wydatków remontowych newralgiczne zadania które pozwala 

ją zachować nulezytą starannosc w ustaleniu kolejności przeprowadzania prac rcmon 

lowych W 7akładzie Karnym Nr 1 wc Wrocławiu na bieżąco prowadzone są remonty 

cci i pomieszczeń użytkowanych zarowno przez osadzonych, jak i lunkcjonanuszy wy 

konujących obowiązki służbowe Przeprowadzanie remontow wynika również z obo

wiązku utrzymania budynków w należytym stanie technicznym ze względu na ich zu 

życie techniczne oraz eksploatację W związku z powyzszym wyasygnowanie więk 

szych srodkow finansowych w bieżącym roku jest niemożliwe

Odnosząc się do rekomendacji dotyczących przeprowadzenia pilnego remontu 

Szpitala ZK Nr 1 we Wrocławiu oraz dostosowania go do potrzeb osob mepełnospraw 

nych ruchowo uprzejmie informuję ze w związku z wejściem w życic rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 hpca 2012 roku w sprawie wymagań jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osob pozbawionych 

wolności oszacowano koszty przebudowy szpitala oraz zgłoszono potrzebę jej wykona 

nia w paragrafie 6050 na. łączną kwotę 16 500 000 zł Jednakże ze względu na trudną 

sytuację więziennictwa OlSW we Wrocławiu nie otrzymał celowych srodkow finanso 

wych w tym paragrafie na przedmiotową inwestycję

W Zakładzie Karnym Nr 1 wc Wrocławiu sukcesywnie prowadzi się prace mają 

ce na celu zabudowę kącików sanitarnych w celach mieszkalnych W roku bieżącym
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jednostka ta otrzymała środki celowe w planie wydatków bud/etowych na zakup mdle 

nałow do ich 7abudowy w kwocie 10 tys 2ł

Pragnę Pana poinformować, ze w miarę naszych możliwości (przede wszystkim 

finansowych) będziemy starali się uwzględniać w naszych działaniach wszystkie zgło

szone pr7C7 Państwa rekomendacje Jednocześnie serdecznie Pana przepraszam za 

opóźnienie w przesłaniu mniejszych wyjaśnień


