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W nawiązaniu do pisma sygn. RPO-660898-VII-7020/10/JL z dnia 10 stycznia 2011 
roku dotyczącego czynności sprawdzających przeprowadzonych przez przedstawicieli 
Rzecznika Praw Obywatelskich w Zakładzie Karnym w Goleniowie uprzejmie informuję:

• Od dnia 01 lutego 2011 roku w tutejszej jednostce penitencjarnej obowiązują nowe 
zarządzenia w sprawie porządku wewnętrznego. W zarządzeniach tych nie ma już zapisu 
ograniczającego osadzonym możliwości palenia wyrobów tytoniowych podczas 
trwania ciszy nocnej. Nadmieniam także, iż w w/w zarządzeniach został 
ujednolicony zapis dotyczący czasu trwania kąpieli osadzonych oraz ilości 
posiadanych w celi mieszkalnej rzeczy i przedmiotów

• W toku codziennych czynności służbowych m.in. kontrolnych oraz rozpoznania 
środowiska zatrudnionych w jednostce funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, 
przeprowadzonych przez ścisłe kierownictwo zakładu, jak również przez 
kierowników poszczególnych służb, nie doszukano się przesłanek 
potwierdzających niewłaściwe traktowanie oraz zwracanie się do osadzonych 
przez funkcjonariuszy i pracowników. Przyjmuję zatem, że brak potwierdzenia 
wystąpienia nieprofesjonalnych zachowań pracowników i funkcjonariuszy 
potwierdza tezę o właściwym, zgodnym z zasadami kultury i przepisów 
regulujących wykonywanie kary pozbawienia wolności, traktowaniu osadzonych. 
Pojawienie się głosów negatywnych w wypowiedziach osadzonych może być 
związane z faktem ich nastawienia do pobytu w zakładzie karnym oraz 
pracujących w nim osób. Wielokrotnie wystąpiły zdarzenia, kiedy osadzeni 
uznawali za niewłaściwe zachowanie funkqonariuszy lub pracowników, w których 
na zgłaszane żądania lub prośby otrzymywali odpowiedź odmowną, niezgodną 
z ich oczekiwaniami.

Niemniej jednak, podejmując czynności profilaktyczne mające na celu 
wyeliminowanie możliwości wystąpienia w toku dalszej służby niewłaściwego 
zwracania się lub niezgodnego z przepisami traktowania osadzonych przez kadrę 
jednostki, problematyka ta została szeroko omówiona w czasie odprawy rocznej 
z pełnym stanem osobowym załogi w dniu 17 lutego 2011 roku. Pracownicy
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i funkcjonariusze zostali zobligowani do bezwzględnego przestrzegania zasady 
podmiotowego traktowania i zwracania się do osób pozbawionych wolności. 
Kierownicy poszczególnych służb oraz dowódcy zmian zobligowani zostali do 
natychmiastowego reagowania w przypadku pojawienia się tego typu zachowań.

Zapewniam Pana, że od czasu objęcia stanowiska Dyrektora tej jednostki, 
powyższe zagadnienie jest przedmiotem mojej szczególnej uwagi i priorytetem 
w podejmowanych działaniach służbowych. Tematyce tej poświęconych zostało 
również wiele szkoleń i odpraw z funkcjonariuszami i pracownikami.
Ponadto nadmieniam, że w Zakładzie Karnym w Goleniowie, nadzór 
nad korespondencją jest sprawowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami kodeksu karnego wykonawczego. W myśl art. 90 pkt 8 kkw, 
w zakładzie karnym typu zamkniętego korespondencja skazanych podlega 
cenzurze administracji zakładu karnego, z wyjątkiem korespondencji o której 
mowa w art. 8 § 3, art. 102 pkt 11 i art. 103 § 1, która może podlegać jedynie 
nadzorowi. Nadzór, zgodnie z art. 242 § 6 kkw, polega na otwarciu listu 
i sprawdzeniu jego zawartości. Na podstawie art. 8 § 3 kkw. korespondencja 
skazanego z obrońcą lub pełnomocnikiem, w przypadku gdy zachodzi 
uzasadnione podejrzenie, że list zawiera przedmioty, których dotyczy zakaz 
posiadania, przechowywania, przekazywania, przesyłania lub obrotu, może zostać 
poddana nadzorowi. Czynności tej dokonuje się w obecności skazanego 
i zawiadamia się o niej sędziego penitencjarnego, podając jej powód i wynik. 
Wszyscy osadzeni podczas wymierzania kary dyscyplinarnej przez osoby do tego 
uprawnione, pouczani są o prawie złożenia zażalenia na powyższą decyzję do Sądu 
Okręgowego V Wydziału Penitencjarnego w Szczecinie,
Informuję, że od dnia 01.02.201 lr. trwa remont łaźni w pawilonie D, a planowany 
termin zakończenia prac przewidywany jest na dzień 30.09.201 lr.
Uzupełnianie górnych łóżek w zabezpieczenia przed upadkiem oraz drabinki jest 
w trakcie realizacji, niemniej jednak przy takiej liczbie posiadanych łóżek jest to 
operacja czasochłonna, wymagająca również dodatkowych nakładów finansowych. 
Uprzejmie informuję, że zalecenia dotyczące częściowego zadaszenia pól 
spacerowych oraz dokonania zakupu stomatologicznego aparatu RTG, nie mogą 
zostać zrealizowane w najbliższym czasie, z uwagi na posiadanie ograniczonych 
środków w planie finansowym jednostki. Podjęliśmy działania zmierzające do 
pozyskania środków finansowych, które umożliwiłby nam zrealizowanie tych 
zadań. W przypadku otrzymania dodatkowych środków w planie finansowym 
zalecenia te zostaną zrealizowane.
Tutejsza jednostka penitencjarna w roku 2010 otrzymała w planie finansowym na 
zakup książek kwotę 250 zł, natomiast w roku 2011 kwota ta wynosi 350 zł. 
W związku z otrzymaniem niewielkiej ilości środków finansowych, nie mamy zbyt 
wielu możliwości, aby rozszerzyć księgozbiór biblioteki. Podejmujemy liczne 
działania w celu wzbogacenia zbiorów bibliotecznych, poprzez nawiązanie 
współpracy z wydawnictwami, bibliotekami i instytucjami, które nieodpłatnie 
przekazują nam książki i czasopisma.
Skazani posiadają dostęp do aktualnych kodeksów karnych i kodeksów karnych 
wykonawczych, które to są drukowane z programu „Legalis" i udostępnianie 
w formie wydruków osadzonym.



Uprzejmie informuję, że wnioski i zalecenia wskazane i opisane w Państwa
informacji z kontroli funkcjonowania podległego mi zakładu, zostały wprowadzone do 
realizacji.

Dziękując za cenne uwagi przedstawione w przesłanej informacji, pragnę dodać, 
iż są one wykorzystywane w toku pełnienia służby oraz podejmowanych przeze mnie 
codziennych decyzjach.
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