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ZAKLAD KARNY W KLODZKU 
ul. Bohaterow Getta 16 
57-300 Wodzko 
tel. 74 865 18 00, fax 74 867 30 17 
e-mail: zk klodzko@swqov.pl 

D / P - K ( p ) - 0 9 1 2 - 1/14/5396 Ktodzko, 02.2014 

Biuro 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
Al. Solidarnosci 77 
00-090 Warszawa 

Zespof 
„Krajowy Mechanizm Prewencji' 

dot: KMP.571.10.2014/DK 

W nawi^zaniu do Raportu Przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji 

z wizytacji Zaktadu Karnego w Ktodzku przeprowadzonej z upowaznienia Rzecznika 

Praw Obywatelskich w dniach 1 8 - 2 0 wrzesnia 2013 roku informuje o dzialaniach 

poj^tych w zwi^zku z wydanymi zaieceniami. 

Ad 1. Wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym zwrocono 

uwag^, aby obowi^zki stuzbowe realizowali zgodnie z zasadami okreslonymi przepi-

sami prawa, etyki zawodowej oraz zasadami humanitaryzmu i poszanowania godno-

sci osobistej osadzonych. W czasie odpraw poprzedzaj^cych rozpocz^cie codziennej 

stuzby przypomniano rowniez o obowi^zku stosowania w kontaktach interpersonal-

nych z osadzonymi form grzecznosciowych. 

Zagadnienie bezwzgl^dnego przestrzegania zasad wtasciwego traktowania 

osadzonych z poszanowaniem ich godnosci osobistej pozostanie takze pod statym 

nadzorem Dyrektora jednostki. W przypadku skarg od osadzonych, ktore zostan^ 

uznane za zasadne wobec osob, ktore swoje obowi^zki realizujq z naruszeniem po

szanowania godnosci osobistej osadzonych wyciqgane b^d^ konsekwencje stuzbo-

we. 

Ad 2. Zgodnie z wydanym zaleceniem zbadano czy rozmowy telefoniczne 

skazanych z obrohcami lub petnomocnikami b^d^cymi adwokatami lub radcami 



prawnymi kontrolowane. W toku przeprowadzonej kontroli oraz rozmow tak 

z funkcjonariuszami jak i osadzonymi ustalono, ze uprawnienie osadzonych w po-

wyzszym zakresie jest w peini respektowane. Rozmowy z osobami, o ktorych mowa 

wyzej odbywaj^ s i^ z tych samych aparatow telefonicznych co rozmowy, ktore podle-

gaj^ kontroli to jednak przyj^te procedury w cabsci gwarantujc[ osadzonym respekto-

wanie ich prawa. Osadzony potrzeb^ kontaktu np. z obrohcq czy pelnomocnikiem 

zgtasza wychowawcy, a ten po zweryfikowaniu rozmowcy informuje funkcjonariuszy 

dziatu ochrony petni^cych sluzb^ dyzurn^, ze taka rozmowa b^dzie realizowana i nie 

podlega ona kontroli. Wychowawca tez odpowiada za to, aby to prawo byto prze-

strzegane. Zwyczajowo najcz^sciej w zwi^zku z faktem, ze adwokaci, radcy prawni 

i pelnomocnicy pracuj^ w godzinach pracy urz^dow to rozmowy osadzonych z tymi 

osobami odbywajq. si^ w godzinach przedpoludniowych, w czasie innym niz rozmo

wy, ktore podlegajq kontroli, co wynika z grafiku korzystania przez osadzonych 

z aparatow samoinkasuj^cych, w tym tez czasie sluzba dyzurna jest zobligowana re-

alizowac inne czynnosci wynikajcice z porzqdku wewn^trznego i przepisow ochron-

nych. 

Ad 3. ZaWad Karny w Klodzku dysponuje zamieszczonymi na stronie interne-

towej htpp://ewidencja.sw informatorami dia cudzoziemcow tymczasowo aresztowa-

nych, skazanych oraz ukaranych. Informatory s^ dost^pne w kilku j^zykach. Kazdej 

osobie, doprowadzonej do jednostki, b^d^cej cudzoziemcem, dIa ktorej j^zyk polski 

b^dzie niezrozumiaty lub zrozumiafy w niewystarczajaicy sposob powyzsze materiaty 

b^d^ udost^pniane w formie wydrukow komputerowych. Osoby tymczasowo areszto-

wane uzyskaj^ ponadto informacj? o prawie powiadomienia o miejscu swojego poby-

tu osob najblizszych, albo innych osob, stowarzyszeh, organizacji lub instytucji, a tak-

ze swojego obrohc^, wlasciwy urz^d konsularny. 

Dotychczas do Zakladu Karnego w Klodzku nie doprowadzono zadnej osoby, 

dIa ktorej j?zyk polski bytby niezrozumiaty lub zrozumiaty w niewystarczaj^cym za

kresie. 

Ad 4. Biblioteka i czytelnie, w tym punkt biblioteczny w oddziale terapeutycz-

nym dIa skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub uposledzo-

nych umystowo zostaiy wyposazone w aktualne kodyfikacje karne i aktualizacje doty-

czqce m. in. Kodeksu Karnego, Kodeksu Karnego Wykonawczego, Kodeksu Post^-

powania Cywilnego, Kodeksu Post^powania Administracyjnego czy Kodeksu Drogo-



wego. Ponadto kazdy z osadzonych, zainteresowany konkretnymi aktami prawnymi 

moze je otrzymac np. w formie wydrukow komputerowych. Istnieje rowniez mozli-

wosc udost^pnienia aktow prawnych w formie elektronicznej. Jednostka dysponuje 

dost^pem do programu prawniczego LEX, dzi^ki czemu dokumenty obrazujc^ aktual-

ny Stan prawny. 

Ad 5. Od lutego 2014 roku. cyklicznie raz w miesi^cu, przez radiow^zel emito-

wane sŝ  ogloszenia o mozliwosci zapoznania si? osadzonych z konkretnymi roz-

strzygni^ciami Trybunatu Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunatu Praw Czlowie-

ka. Interesuj^ce osadzonych wyroki b^d^ im udost^pniane, po wczesniejszym wyra-

zeniu ch^ci zapoznania si? z nimi. 

Ad 6. We wszystkich oddzialach mieszkalnych. na tablicach ogtoszeh 

w miejscu widocznym. ogolnodost^pnym dia wszystkich osadzonych wywieszone zo-

stafy adresy wraz z numerem telefonu do instytucji zajmuj^cych si? ochron^ praw 

osob pozbawionych wolnosci m. in. Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsihskiej Fun-

dacji Praw Cztowieka, Pe^nomocnika Rz^du do Spraw Rownego Traktowania, Chrze-

scijahskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, Polskiego Komitetu Pomocy Spo+ecz-

nej i inne adresy instytucji swiadcz^cych pomoc osadzonym (rowniez po zwolnieniu 

z zaktadu karnego) oraz chroni^cych prawa takich osob. Podobnq bazq teleadreso-

w^ dysponujq^ wychowawcy, ktorzy z racji pelnionych funkcji udzielaj^ pomoc osa

dzonym w rozwi^zywaniu problemow. 

Ad 7. Kierownictwo jednostki dostrzega potrzeb? statego prowadzenia remon-

tow eel mieszkalnych oraz wymiany sprz?tu kwaterunkowego, st^d tez w celu 

usprawnienia prac remontowych w wizytowanym przez Przedstawicieli Krajowego 

Mechanizmu Prewencji oddziale. pod nadzorem Kierownika dzialu kwatermistrzow-

skiego powotana zostata grupa osadzonych do realizacji zadah wpisanych w harmo-

nogram robot konserwacyjno - remontowych. Cz?sciowo wykonano juz prace zwia-

zane z usuni?ciem stwierdzonych awarii i usterek, dalsze prace, w tym wymiana 

zniszczonego oraz uszkodzonego sprz?tu kwaterunkowego b?dzie si? odbywac sys-

tematycznie w miar? posiadanych srodkow finansowych przeznaczonych na ten cel. 

Ad 8. Modernizacja tazni w kompleksie 789, w ktorym znajduje si? oddzial te-

rapeutyczny dIa skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub 



uposledzonych umystowo przeprowadzona zostala w 2005 roku. Prace remontowe 

zostaty wykonane w oparciu o obowi^zuj^ce wowczas przepisy. Kierownictwo jed-

nostki dostrzega potrzeb^ zapewnienia kapi^cym st^ osadzonym intymnosci st^d tez 

w czasie najblizszych prac remontowych zostan^ wyodr^bnione stanowiska pryszni-

cowe, z uwzgl^dnieniem wytycznych Nr 3/2011 Dyrektora Generalnego SW z dnia 

4 pazdziernika 2011 roku w sprawie wymagah technicznych i ochronnych dia pawilo-

now zakwaterowania osadzonych. 

Ad 9. Obecnie cz^stotliwo§c kqpieli osadzonych pozostaje w zgodzie z rozpo-

rz^dzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie regula-

minu organizacyjno - porzqdkowego wykonywania kary pozbawienia wolnosci. Osa-

dzeni z cieptej k^ ie l i korzystaj^ raz w tygodniu. Z cz^stszych k^ ie l t korzystaj^ ska-

zani zatrudnieni przy pracach brudz^cych oraz skazani, ktorzy otrzymali indywidual-

ne zgody Dyrektora z uwagi np. na wskazania medyczne. Zaiecenle dotycz^ce 

zwi^kszenia cz^stotliwosci k^ ie l i Kierownictwo jednostki uznaje za w petni zasadne," 

nie mniej jednak, jego niezwtoczna realizacja nie jest mozliwa. Na przeszkodzie stoi 

m. in. infrastruktura posiadanych pomieszczeh tazni. Wchwtii projektowania przyj^to 

ich okreslonq przepustowosc oraz wydajnosc urza^dzeh cieptej wody uzytkowej. 

Obecnie przeprowadzone zostafy analizy kosztow, mozliwosci i rozwi^zah logistycz-

nych, ktorych ostatecznym celem b^dzie zwi^kszenie cz^stotliwosci k^ ie l i zgodnie 

z sugesti^ Przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji oraz tresci^ przytoczo-

nego orzeczenia Europejskiego Trybunatu Praw Czlowieka. 

Ad 10. Izba chorych dostosowana zostanie do potrzeb osob z niepelnospraw-

nosciq ruchowci w terminie okreslonym w rozporzaidzeniu Ministra Sprawiedliwosci 

z dnia 05 lipca 2012 roku w sprawie szczegolowych wymagah, jakim powinny odpo-

wiadac pomieszczenia i urz^dzenia podmiotu leczniczego dIa osob pozbawionych 

wolnosci (poz. 808). Do lazni, w celu utatwienia k^ ie l i pod prysznicem osobom nie-

petnosprawnym zamowiony zostal fotel prysznicowy posiadaj^cy certyfikaty akcepto-

wane przez PFRON, Jednostka oczekuje na realizacja zamowienia. Takie rozwi^za-

nie umozliwia natychmiastow^ realizacja zaiecenia. W przysztosci, w przypadku 

przeprowadzania remontow przyj^te zostan^ inne rozwia|.zania, bardziej komfortowe 

dIa potencjalnych uzytkownikow. 



Ad 11. Kierownictwo jednostki podj^lo w roku 2013 starania zwi^zane z mon-

tazem tawek i daszkow na polu spacerowym jednak z uwagi na niewystarczajs^ce 

srodki finansowe inwestycja zostata przeniesiona na rok 2014. Zadanie zostato wpi-

sane w harmonogram prac remontowo - konserwacyjnych na biez^cy rok. Pole spa-

cerowe w kompleksie 789 zostato wyposazone w popielniczki. 

Ad 12, Opiek^ wychowawcz^ nad osadzonymi przebywaj^cymi w oddziale te-

rapeutycznym dia skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznynni 

lub uposledzonych umystowo, ktorego pojemnosc wynosi 48 miejsc zakwaterowania 

sprawuje jeden wychowawca zatrudniony na etacie funkcjonariusza. Z powierzonych 

obowiqzkow funkcjonariusz wywi^zuje s i^ terminowo i bez zastrzezeh, osadzeni 

mog^ liczyc na daleko id^cq^ z jego strony pomoc w rozwi^zywaniu zglaszanych pro-

blemow. Dotychczas nie odnotowano od osadzonych skarg dotyczc^cych np. zbyt dtu-

giego okresu oczekiwania na rozmowy z wychowawc^, utrudnionego kontaktu z nim, 

czy tez przewlektosci w zatatwieniu zglaszanych spraw. Fakt, ze funkcjonariusz z po

wierzonych obowi^zkow wywi^zuje si^ bez zastrzezeri potwierdza rowniez opinia 

stuzbowa. Na chwil^ obecn^w Zakladzie Karnym w Ktodzku obsada kadrowa zgod-

na jest z ilosci^ przyznanych etatow i jednostka nie dysponuje zadnym wolnym eta-

tem, ktory mozna by przeznaczyc na zatrudnienie drugiego wychowawcy. brak jest 

rowniez mozliwosci przesuni^cia etatu z innego dziatu. Jezeli zaistnieje taka mozli-

wosc, zalecenie b^dzie brane pod uwag^ w trakcie planowania obsady kadrowej od-

dzialu. 

Ad 13. Opiek^ psychiatryczn^ nad osadzonymi przebywaj^cymi w oddziale 

terapeutycznym dIa skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi 

lub uposledzonych umystowo sprawuje od kilku lat lekarz psychiatra - z duzym do-

swiadczeniem zawodowym - zatrudniony na podstawie umowy o swiadczenie ustug 

medycznych w ramach kontraktu. Liczba konsultacji realizowanych wobec wskazanej 

kategorii osadzonych jest bezposrednio okreslana przez lekarza specjalist^, psycho-

logow oraz Kierownika Ambulatorium z Izb^ Chorych Zaktadu Karnego w Ktodzku. 

Maj^c swiadomosc znaczenia opieki psychiatrycznej sprawowanej wobec osob prze-

bywaj^cych w oddziale terapeutycznym, kierownictwo jednostki na biez^co monitoru-

je sytuacj? w zakresie dotycz^cym liczby zgtoszeri i konsultacji udzielanych przez le

karza zapewniaj^c w moziiwie najwi^kszej skali zaspokojenie potrzeb osadzonych. 



Wprzypadkach pilnych istnieje mozliwo§6 przeprowadzenia konsultacjt psychiatrycz-

nej przez specjalistow Aresztu 6 ledczego we Wroctawiu. 

Ad 14. Dwoch psychologow petni^cych siuzb? w oddziale terapeutycznym zo-

stato zakwalifikowanych do szkolenia z zakresu terapii uzaleznieh, finansowanego 

z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Rozpocz?cie zaj?c planowane jest 

na luty i marzec 2014 roku. 

Ad 15. Funkcjonariusze i pracownicy cywiini wiedz? z zakresu komunikacji in-

terpersonalnej, radzenia sobie ze stresem oraz agresjst, post?powania w sytuacjach 

trudnych nabywaj^^ w czasie szkoleh organizowanych co rocznie przez Medycyn? 

Pracy Siuzby Wi?ziennej we Wroc^awiu. W pierwszej kolejnosci na szkolenia zgta-

szani s^ funkcjonariusze pe+ni^cy na co dzieh sluzb? w bezposrednim kontakcie 

z osadzonymi. Wiedz? z zakresu praw osob pozbawionych wolnosci funkcjonariusze 

zdobywaj^ natomiast w czasie szkolenia wst?pnego, zawodowego i specjalistyczne-

go, na ktore kierowani w zwi^zku z przyj?ciem do sluzby oraz w celu rozwijania 

i generowania wiedzy ogolnej, zawodowej i specjalistycznej na zajmowanych stano-

wiskach. W szkoleniu zawodowym uwzgl?dniany jest nie tyiko dorobek polskiej peni-

tencjarystyki ale takze osi^ni?cia i standardy mi?dzynarodowe, w szczegolnosci Eu-

ropejskie Reguty Wi?zienne. 

Funkcjonariusze dziatu penitencjarnego sprawujq_cy opiek? wychowawcz^ nad 

osadzonymi odbyli specjalistyczne szkolenie na zajmowanym stanowisku, w czasie 

ktorego zdobyli wiedz? zwi^zan^zarowno z prowadzeniem oddziatywan penltencjar-

nych i resocjalizacyjnych jak i z zakresu praw przystuguj^cych osobom pozbawionym 

wolnosci takze w kontekscie regulacji mi?dzynarodowych. 

Ad 16. Zespot terapeutyczny przygotowuje modut zaj?c edukacyjno - korek-
cyjnych dIa sprawcow przemocy. Rozpocz?cie zaj?c planowane jest na marzec 
2014 roku. 

Ad 17. Wzbogacenie programu terapeutycznego o regularn^ psychoterapl? in-

dywidualn^ b?dzie mozliwe po ukohczeniu przez psychologow szkolenia z terapii 

uzaleznieh, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, na ktore zo-

stali zakwalifikowani. Obecnie osadzeni obj?ci s^ oddzialywaniami terapeutycznymi 



w postaci rozmow psychokorekcyjnych, wspieraj^cych i odreagowuj^cych a takze 

ukierunkowanych na zmian^ sposobu myslenia. 

Ad 18. Na posiedzeniu zespotu terapeutycznego omowiono sposob prowa-

dzenia dokumentacji indywidualnej osadzonych z uwzgl^dnieniem jej starannosci. 

Kierownika dziatu terapeutycznego zobowi^zano do zwi^kszenia nadzoru nad prawi-

dtowosci^ i starannosci^ prowadzonej przez podlegtych mu funkcjonariuszy doku

mentacji. Zagadnienie to pozostanie rowniez przedmiotem kontroli. 

Ad 19. Wykorzystanie osoby z zewn^trz jako superwizora pracy zespotu tera

peutycznego niewqtpliwie podwyzszybby standardy pracy w oddziale. Kierownictwo 

jednostki zbada mozliwosci w tym zakresie, dotyczy to zarowno osoby supenwizora, 

ktory posiada niezb^dne uprawnienia do prowadzenia superwizji zespotu terapeu

tycznego jak i kosztow niezb^dnych na ten cel. 

Ad 20. Zgodnie z zaieceniem dokonano sprawdzenia cen i asortymentu towa-

row sprzedawanych w kantynie Zakladu Karnego w Ktodzku. Sprawdzeniem obj^to 

najch^tniej wybieranq (kupowan^ przez osadzonych grup^ artykutow i towarow. 

Nie stwierdzono przekroczenia cenowego towarow i artykutow dost^pnych w sprze-

dazy na terenie jednostki w odniesieniu do takiego samego asortymentu oferowane-

go w sieciach handlu detalicznego na terenie miasta Ktodzka. 

Wyjasniam jednoczesnie, ze asortyment towarow, jakie osadzeni mogs^ na-

bywac w kantynie,z uwagi na typ jednostki podlega pewnym ograniczeniom. Produk-

ty takie jak ryz czy makaron nie s^ dost^pne w sprzedazy. gdyz podlegajq obrobce 

termicznej, osadzeni nie posiadajq natomiast w celi garnkow ani maszynek elektrycz-

nych i nie maj^ mozliwosci przygotowania ich do spozycia. Podmiot prowadz^cy kan-

tyn^ w kompleksie 789 przedstawil asortyment artykutow. Wykaz liczy 528 pozycji. 

Odnosz^c s i^ do zawartych w tresci raportu pytari uprzejmie informuj?, 

iz uprawnienie osadzonych do ztozenia skargi na decyzj^ Dyrektora w przedmiocie 

wymierzenia kary dyscyplinarnej jest respektowane. Kazdy osadzony, przed wymie-

rzeniem kary ma mozliwosc swobodnego wypowiedzenia s i^ i ztozenia wyjasnien, 

jest infomiowany o rodzaju wymierzonej kary oraz prawie zaskarzenia decyzji 

do S^du Penitencjarnego w Swidnicy. 



W kwestii zwiqzanej z organizacjq zaplanowanego na 2013 rok kursu zawodo-

wego dIa osadzonych z oddziatu terapeutycznego wyjasniam, ze w okresie od dnia 

18.11. do 05.12.2013 roku przeprowadzono kurs przyuczajqcy do zawodu Montera 

zabudowy i robot wykohczeniowych w budownictwie wraz z zaj^ciami aktywizacyjny-

mi w ramach projektu dofinansowanego ze srodkow Programu Operacyjnego Kapital 

Ludzki 2007-2014 . 

Nadmieniam rowniez, ze nagrania z zastosowania srodka przymusu bezpo-

sredniego, o ktorych mowa w pkt 5 raportu zostaly przestane na adres Biura Rzecz

nika Praw Obywatelskich w Warszawie w dniu 10.01.2014 roku, a ich odbior w dniu 

13.01.2014 roku potwierdzila Pani Matgorzata Pych. 

Wydane zaiecenia uznaj? w pefni za sluszne, jednoczesnie oczekuj^ na zro-

zumienie, ze ich realizacja jest utrudniona. Zaktad Karny w Kiodzku zostat wzniesio-

ny w 1889 roku, dostosowanie jednostki do obowi^zuj^cych standardow wi^ze si^ 

z duzymi naktadami finansowymi, ktorych jednostka nie jest w stanie jednorazowo 

poniesc, diatego tez prace remontowe, zakup i wymiana sprz^tu kwaterunkowego 

zostata roztozona w czasie. Nie wynika to w zadnym przypadku ze ztej woli i niech^ci 

Kierownictwa jednostki lecz trudnosci i koniecznosci dokonywania wyborow pomi^-

dzy zapewnieniem osadzonym lepszych warunkow odbywania kary pozbawienia wol-

nosci i tymczasowego aresztowania a zapewnieniem bezpieczehstwa jednostki (za-

bezpieczeh techniczno - ochronnych) jak rowniez remontem pomieszczeh i zaplecza 

socjainego dIa funkcjonariuszy i pracownikow. Niemniej jednak Kierownictwo jed

nostki dotozy wszelkich starah, aby wskazane zaiecenia zostaty zrealizowane. 

/.iikhuiu K;it iili 0 w Kiodzku 

kpt. mgr Jdceljkiarcekwicz 

Wyk. w 4 eqz.: 
eqz. nr 1 - adresat 
egz. nr 2 - Dyrektor Okr^gowy SW 

ul, Kleczkowska 35 
50-211 Wroclaw 

egz. nr 3 - Centralny Zarz^d Sluiby Wi^ziennej 
Zesp6i Kontroli 
ul. Rakowiecka 37A 
02-521 Warszawa 

egz, nr 4 - a/a 
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