
Zakład Karny w Nysie
48-300 Nysa
ul. Kościuszki 4a
tel. 77 4332471; fax 77 4334533

Nysa, dn. ? listopada 2013r. 
D/D -0912-1 /13/ 22114, 22311 *  '

Pani
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W odpowiedzi na Raport z wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji z dnia 
15.10.2013r., syg. RPO -  739188-VII-720.5/13/AI, przesyłam informację na temat 
realizacji zawartych w nim zaleceń;

Zalecenie 1: Wyeliminowanie nieprawidłowości w sposobie zwracania się przez 
funkcjonariuszy do osadzonych.

Ad. 1 Dyrekcja Zakładu Karnego w Nysie, niezwłocznie po zakończeniu wizytacji przez 
przedstawicieli KMP oraz po uzyskaniu w czasie podsumowania wizytacji ustnej informacji
o stwierdzonych nieprawidłowościach, podjęła działania w celu wyeliminowania 
ewentualnych przypadków niewłaściwego zwracania się funkcjonariuszy do osadzonych, 
to jest „na ty” lub „po nazwisku”. W czasie odprawy kierownictwa, odpraw działów służb, 
odpraw penitencjarno-ochronnych oraz odpraw roboczych w oddziałach penitencjarnych, 
a także na odprawach składów zmian przypomniano o zasadach zwracania się 
funkcjonariuszy i pracowników do osadzonych w kontekście art. 27 Ustawy o Służbie 
Więziennej z dnia 09.04.2013 roku, art. 4 Kodeksu Karnego Wykonawczego z 06.06.1997 
roku oraz § 9-10 Regulaminu nr 1/2010 Dyrektora Generalnego SW z 18.10.2010 roku w 
sprawie zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy i pracowników SW. Za absolutnie 
niedopuszczalne uznano zwłaszcza używanie w stosunku do osadzonych wulgaryzmów 
oraz podkreślono, że nie stosowanie się do w/w poleceń skutkować będzie wyciąganiem 
konsekwencji służbowych.

Zalecenie 2: Zweryfikowanie sygnałów dotyczących niewłaściwego traktowania starszych 
osadzonych przez współwięźniów, a w przypadku ich potwierdzenia podjęcie działań 
eliminujących taką praktykę.



Ad. 2 Zgodnie z zaleceniem przedstawicieli KMP, kierujący oddziałami penitencjarnymi 
dokonali weryfikacji informacji na temat niewłaściwego traktowania osadzonych starszych 
wiekiem przez współosadzonych. Informacje te nie znalazły potwierdzenia. 
Funkcjonariusze regularnie podejmują działania prewencyjne mające na celu 
zapobieganie tzw. zdarzeniom nadzwyczajnym i są świadomi obowiązku 
natychmiastowego i zdecydowanego reagowania na wszelkie próby dominacji czy 
wzajemnego dyskryminowania się przez różne grupy osadzonych, w tym na ewentualne 
próby niewłaściwego traktowania skazanych starszych wiekiem. Biorąc jednak pod uwagę 
odnotowane przez przedstawicieli KMP pojedyncze skargi w tym zakresie, w czasie 
wspomnianych wyżej odpraw służbowych kolejny raz przypomniano, że należy 
niezwłocznie i zdecydowanie reagować na zauważone lub zgłaszane przez osadzonych 
jakiekolwiek przejawy niewłaściwego traktowania starszych wiekiem osadzonych.

Zalecenie 3: Zweryfikowanie informacji dotyczących trudności w uzyskaniu pomocy od 
wychowawców.

Ad. 3 Zgodnie z zaleceniem przedstawicieli KMP dokonano weryfikacji informacji na temat 
trudności w uzyskaniu pomocy od wychowawców, w kontekście zgłaszanych przez 
osadzonych uwag odnośnie rzadkich wizytacji cel mieszkalnych.
Sprawdzono realizację przez wychowawców poszczególnych oddziałów mieszkalnych 
obowiązku wizytowania miejsc zakwaterowania osadzonych i nie stwierdzono 
nieprawidłowości w tym względzie. Przykładowo w miesiącu czerwcu 2013 roku 
(poprzedzającym bezpośrednio okres wizytacji przedstawicieli KMP) wychowawcy 
poszczególnych oddziałów mieszkalnych wielokrotnie wizytowali cele mieszkalne, 
zwłaszcza cele skazanych młodocianych, co odnotowywali w książkach przebiegu służb 
oddziałowych (w oddz. 1-19 razy, w oddz. 11-13 razy, w oddz. III - 22 razy, w oddz. IV -10  
razy, w oddz. V - 22 razy). Odnotowana mniejsza ilość wizytacji w oddziale mieszkalnym 
IV spowodowana była głównie długotrwałą absencją chorobową jednego z wychowawców 
tego oddziału. Podkreślić należy, że wizytacji cel mieszkalnych dokonują także kierujący 
oddziałami penitencjarnymi z-cy dyrektora, którzy przyjmują na bieżąco uwagi, zapytania 
czy skargi osadzonych. Na brak pomocy ze strony wychowawców skarg nie odnotowali. 
Zakład Karny w Nysie składa się z pięciu oddziałów mieszkalnych, w tym trzy oddziały 
mieszczą się w zakładzie typu półotwartego, gdzie skazani mają bezpośredni dostęp do 
wychowawców, a dwa oddziały w zakładzie typu zamkniętego, gdzie przemieszczanie się 
osadzonych jest kontrolowane, a skazani są doprowadzani do wychowawcy przez 
funkcjonariuszy działu ochrony.
Praca działu penitencjarnego jest tak zorganizowana, aby zapewnić właściwą opiekę 
wychowawczą i psychologiczną osadzonym.
W każdym oddziale mieszkalnym pracuje po trzech wychowawców, którzy pełnią służbę 
dwuzmianowo, w godzinach przedpołudniowych (7.30-15.30) i popołudniowych (12.00
20.00). Dyżury wychowawcze w dni wolne od pracy pełnione są przez jednego 
wychowawcę lub psychologa na terenie jednostki w godzinach od 9.00 do 17.00. Zasada 
ta jest ściśle przestrzegana i ma na celu wydłużenie czasu przyjmowania osadzonych 
przez personel penitencjarny.
Pewne problemy kadrowe miały miejsce w czasie wizytacji jednostki przez przedstawicieli 
Krajowego Mechanizmu Prewencji, gdyż w tym okresie trzech wychowawców (w-ca oddz.
IV, w-ca ds. sportu i w-ca ds. pomocy postpenitencjarnej) oraz jeden psycholog przebywali 
na długotrwałych zwolnieniach lekarskich. Ponadto wizytacja zbiegła się z sezonem 
urlopowym. Do chwili obecnej sytuacja kadrowa w dzia!e penitencjarnym nie jest w pełni 
unormowana. Od kwietnia bieżącego roku jedna psycholog i wychowawczyni ds, pomocy 
postpenitencjarnej są nieobecne w służbie, w związku z tym jeden z wychowawców ma
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zmieniony zakres obowiązków, zastępuje wychowawczynię ds. pomocy 
postpenitencjarnej, odbywa się to kosztem zmniejszenia obsady z trzech do dwóch 
wychowawców w jednym z oddziałów mieszkalnych.
Niezależnie od trudności kadrowych wychowawcy zobligowani są do załatwiania na 
bieżąco wszystkich spraw osadzonych.

Zalecenie ^U je d n o lice n ie  porządków wewnętrznych.

Ad. 4. Ujednolicenie porządków wewnętrznych zostanie zrealizowane w I kwartale 2014 r 
po wcześniejszym ich skonsultowaniu z OISW w Opolu.

Zalecenie 5. Zmiana sposobu informowania osadzonych o sposobach załatwiania ich 
próśb i wniosków.

Ad. 5 Zgodnie z zaleceniem przedstawicieli KMP oraz poleceniem zawartym w piśmie 
Dyrektora Generalnego SW z 20.08.2013 (BPR/s/070-103/13/1919) odstąpiono od 
umieszczania na tablicach ogłoszeń informacji o sposobie rozpatrzenia próśb i wniosków 
skazanych, nie używa się także sieci radiowęzłowej do wzywania osadzonych. Przyjęto 
również rozwiązania polegające na usprawnieniu załatwiania zgłaszanych przez 
skazanych spraw ogólno-bytowych bezpośrednio po zgłoszeniu, aby nie naruszać zasady 
pisemności w załatwianiu ich próśb i wniosków, wynikających z rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobów załatwiania wniosków, 
skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Zalecenie (§:) Podjęcie starań w celu zwiększenia liczby psychologów zatrudnionych 
w jednostce.'

Ad. 6. Obecny stan etatowy jednostki nie pozwala na zwiększenie liczby psychologów. 
Natomiast w 2014 roku w wyniku planowanej likwidacji posterunku uzbrojonego będzie 
istniała możliwość przeniesienia jednego etatu z ochrony do działu penitencjarnego 
z przeznaczeniem na etat psychologa.

Zalecenie 7: Zapewnienie psychologom superwizji.

Ad 7. W  przypadku zgłoszenia przez psychologa chęci udziału w szkoleniach z zakresu 
superwizji, w ramach posiadanych środków finansowych, będą kierowani do udziału 
w takich szkoleniach. Informuję również, że psycholodzy z Zakładu Karnego w Nysie 
biorą udział w organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Służby W ięziennej w Opolu 
spotkaniach, podczas których omawiane są bieżące problemy.

Zalecenie 8: Poszerzenie oferty szkoleń dla funkcjonariuszy.

Ad. 8. W  2014 roku, w ramach szkoleń ogólnozakładowych oraz działowych, zostanie 
poszerzona tematyka szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników zakładu o zagadnienia 
dotyczące, komunikacji interpersonalnej, umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz 
przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, a także praw osób pozbawionych wolności.

Zalecenie 9: Zmiana ustawienia kamer w celach izolacyjnych lub wyposażenie ich 
w funkcję maskowania intymnych części ciała.

Ad 9. Ustawienie kamer zostało skorygowane, a obszary monitoringu obejmujące kąciki
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sanitarne zastały objęte maskowaniem. Zmian dokonano we wszystkich celach 
izolacyjnych już w trakcie wizytacji przez przedstawicieli KMP.

Zalecenie 10: Przeprowadzenie prac remontowych w celach izolacyjnych.

Ad. 10. Prace remontowe w celach izolacyjnych zostaną przeprowadzone w ramach 
trwającego remontu cel oddziału I, w terminie do 31.12.2013 roku.

C  1

Zalecenie\11:|W ykonanie pełnej zabudowy kącików sanitarnych.

Ad. 11. Kąciki sanitarne są zabudowywane sukcesywnie w ramach planowanych 
remontów cel mieszkalnych. Zadanie to było realizowane w miarę posiadanych środków 
i możliwości w roku 2013 i będzie kontynuowane w roku 2014. Z uwagi na ograniczenia 
wynikające z ilości wyłączenia cel z zamieszkania oraz biorąc pod uwagę możliwości 
finansowe, zakończenie zabudowy kącików sanitarnych w całej jednostce planowane jest 
w 2016 roku.

Zalecenie 12: Wyposażenie łóżek piętrowych w drabinki i zabezpieczenia lub dokonanie 
wymiany łóżek na inne, o konstrukcji gwarantującej bezpieczeństwo osadzonych.

Ad. H2.\Łóżka piętrowe są systematycznie wymieniane na nowe wyposażone w drabinki 
i zabezpieczenia. Zadanie to było realizowane w miarę posiadanych środków i możliwości 
w roku 2013 i będzie kontynuowane w roku 2014. Wymiana dokonywana jest planowo, 
a jej zakończenie z uwagi na możliwości finansowe zakładu karnego, planowane jest 
w 2016 roku.

Zalecenie 13: Zmiana ustawienia łóżek w celi nr 323.

Ad. 13. Zgodnie z zaleceniem łóżka w celi nr 323 zostały rozsunięte, aby nie wzmacniać 
subiektywnego odczucia zatłoczenia celi i zapewnić skazanym minimum prywatności 
w miejscu odpoczynku.

Zalecenie 14: Zapewnienie osadzonym kontenerów do przechowywania rzeczy 
osobistych.

Ad. 14. W  miarę wymiany łóżek na nowe są one wyposażane w kontenery do 
przechowywania rzeczy osadzonych.

Zalecenie 15: Wymiana zniszczonych materacy i poduszek w celach mieszkalnych.

Ad. 15. W zakładzie karnym w Nysie wymiana zniszczonych materacy i poduszek jest 
realizowana na bieżąco, szczególnie na wniosek skazanych. Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 roku osobie osadzonej wydaje się 
przedmioty, o których mowa w § 1-3 tego rozporządzenia, w przypadku ich zniszczenia 
lub utraty. Informuję również, że stan materacy jest stale monitorowany przez 
kwatermistrza oddziałowego, a zużyty sprzęt kwaterunkowy jest na bieżąco wymieniany.

Zalecenie 16: Wymiana krzeseł w celi 501

Ad 16. Dokonano wymiany taboretów w celi nr 501.
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Zalecenie 17:/Sprawdzenie i naprawa parkietu w celach mieszkalnych na oddziale V.

Ad. 17. Dokonano sprawdzenia stanu parkietu we wszystkich celach oddziału V. Od 
początku roku 2013 dzięki posiadanym środkom finansowym dokonano naprawy parkietu 
w celach nr: 501,512 i 533. W  miarę możliwości finansowych oraz potrzeb w tym 
zakresie, naprawa będzie kontynuowana w kolejnych celach mieszkalnych w 2014 roku.

Zalecenie 18: Wydzielenie stanowisk prysznicowych w łaźniach.

Ad. 18. Wydzielenie stanowisk prysznicowych w łaźniach będzie realizowane podczas 
kompleksowego remontu w/w pomieszczeń, planowanego do wykonania w 2014 roku.

Zalecenie 19: Usunięcie śladów pleśni w łaźni centralnej.

Ad. 19. Usunięto ślady pleśni w łaźni centralnej.

Zalecenie 20:jZwiększenie częstotliwości kąpieli dla osadzonych.

Ad. 20, Obecnie analizowane są możliwości techniczne i organizacyjne zmierzające do 
zwiększenia częstotliwości kąpieli dla osadzonych, a na I kwartał 2014 roku planowane 
jest wprowadzenie drugiej kąpieli w tygodniu.

Zalecenie 21: Rozważenie wymiany drewnianych podestów w łaźni na maty 
antypoślizgowe.

Ad. 21. W  łaźni wymieniono drewniane podesty na maty antypoślizgowe.

Zalecenie 22: Ograniczenie do wyjątkowych przypadków wydawania decyzji
0 dopuszczeniu oszczędności stawek dziennych wyżywienia do wysokości 20%

Ad. 22. Ograniczono do wyjątkowych przypadków wydawanie decyzji o dopuszczeniu 
oszczędności stawek dziennych wyżywienia do wysokości 20%.

Zalecenie 23: W yeliminowanie ograniczeń w dokonywaniu zakupów i otrzymywaniu 
w paczkach określonych produktów żywnościowych przez osadzonych korzystających 
z diet innych niż podstawowa.

Ad. 23. W Zakładzie Karnym w Nysie wyeliminowano praktykę zakazującą osadzonym 
korzystającym z diet i innych niż podstawowa, dokonywania zakupów w kantynie 
niektórych produktów, jak również wyeliminowano praktykę zmiany diety na podstawową 
skazanym, którzy otrzymali w paczkach produkty zakazane przy danej diecie.

Zalecenie 24: Weryfikacja zarzutów dotyczących nieprawidłowości w realizacji zakupów 
w kantynie.

Ad. 24. W wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających nie potwierdzono zarzutu 
zgłaszanego przez osadzonych odnośnie nieprawidłowości w realizacji zakupów 
w kantynie. W tym zakresie dotychczas żaden skazany nie zgłosił skargi na ewentualne 
nieprawidłowości. Zakup towarów w kantynie odbywa się zawsze w obecności skazanego
1 funkcjonariusza nadzorującego, wszelkie reklamacje są możliwe do wyjaśnienia 
w trakcie dokonywania zakupów.
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Zalecenie 25: Ujednolicenie cenników asortymentu dostępnego w kantynie.

Ad. 25. Dokonano ujednolicenia cenników asortymentu dostępnego w kantynie. Informuję 
również, że zobowiązano osoby odpowiedzialne za informowanie osadzonych
0 asortymencie i cenach towarów zakapowanych w kantynie, do bieżącego 
aktualizowania cenników.

Zalecenie 26: Rozszerzenie asortymentu towarów dostępnych w kantynie o owoce
1 warzywa.

Ad. 26. Zwrócono się z prośbą do ajenta kantyny aby rozszerzył asortyment towarów 
dostępnych w kantynie o owoce i warzywa. Z uwagi na krótki okres przechowywania 
i przydatności tego asortymentu do spożycia oraz niewielkie zainteresowanie tymi 
towarami przez osadzonych ustalono, że zakup w/w asortymentu będzie realizowany na 
indywidualne zamówienie skazanego.

Zalecenie 27: Wyposażenie wszystkich pól spacerowych w ławki i częściowe 
zadaszenia.

Ad. 27. Wyposażono place spacerowe w brakujące ławki oraz wykonano ich częściowe 
zadaszenie.

Zalecenie Dopasowanie infrastruktury jednostki do potrzeb osób niepełnosprawnych 
w planowanych remontach i modernizacjach.

Ad. 28. W planowanych remontach i modernizacjach w 2014 roku zostaną ujęte potrzeby 
w zakresie dostosowania infrastruktury jednostki do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zalecenie 29: Demontaż monitoringu w salach do widzeń bez osoby dozorującej

Ad. 29. W pomieszczeniu sali widzeń bez osoby dozorującej zdemontowano monitoring.

Zalecenie 30: Zorganizowanie sali dotzw. widzeń intymnych.

Ad. 30. Wyznaczenie pomieszczenia do udzielania widzeń bez osoby dozorującej, 
w odrębnym pomieszczeniu, związane jest z przebudową pomieszczeń i znacznymi 
nakładami finansowymi. Z uwagi na powyższe, zadanie to zostanie zgłoszone jako 
zadanie inwestycyjne.

Zalecenie 31: Zweryfikowanie sygnałów dotyczących kolidowania grafiku spacerów 
z grafikiem przyjęć lekarskich w oddziale V.

Ad. 31. Dokonano weryfikacji grafiku spacerów z grafikiem przyjęć lekarskich w oddziale
V. W wyniku podjętych działań, zapewniono skazanym dostęp zarówno do prawa 
skorzystania ze spaceru, jak i prawa do wizyty u lekarza.

Zalecenie 32: Zaprzestanie przeprowadzania badań lekarskich w obecności 
funkcjonariusza nie wykonującego zawodu medycznego, z wyjątkiem sytuacji gdy lekarz 
sobie tego życzy.

Ad. 32. Na podstawie art. 115 § 7 kkw w zakładzie karnym typu zamkniętego świadczenia
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zdrowotne są udzielane w obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu 
medycznego, od takiego obowiązku można odstąpić jedynie po pozytywnym rozpatrzeniu 
przez dyrektora wniosku funkcjonariusza lub pracownika pomiotu leczniczego. W związku 
z powyższym, badania w Zakładzie Karnym w Nysie skazanych odbywających karę 
w zakładzie karnym typu zamkniętego przeprowadzane są w obecności funkcjonariusza 
nie wykonującego zawodu medycznego. Niemniej jednak, dopuszcza się sytuację, że po 
akceptacji przez dyrektora zakładu karnego wniosku lekarza lub innego pracownika 
medycznego realizującego świadczenia medyczne, funkcjonariusz nadzorujący 
osadzonego opuści pomieszczenie ambulatoryjne. Jednocześnie informuję, że 
w praktyce obecność funkcjonariusza nie wykonującego zawodu medycznego przy 
udzielaniu świadczeń medycznych osadzonym, ogranicza się do jego obecności 
w drzwiach wejściowych do ambulatorium. Natomiast wszelkie badania i zabiegi 
odbywają się za parawanem osłaniającym pacjenta.

Zalecenie 33: Zweryfikowanie sygnałów dotyczących braku zajęć świetlicowych dla 
osadzonych z oddziału III w czasie trwania remontu świetlicy.

Ad. 33 Remont świetlicy w oddziale mieszkalnym III, polegający na naprawie, 
cyklinowaniu i malowaniu parkietu, trwał od 21 czerwca do 12 lipca 2013. Skazani z tego 
oddziału mieli jednak zapewnioną możliwość uczestniczenia w zajęciach k-o
i sportowych, gdyż wychowawca ds kulturalno-oświatowych organizował w tym okresie 
szereg imprez kulturalono-oświatowych i sportowych w ramach trwającego od 22 czerwca 
do 02 lipca 2013 roku V Tygodnia Kultury i Sportu oraz Zakładowego Wakacyjnego 
Turnieju Piłki Nożnej, który zorganizowany był w okresie od 08 do 26 lipca 2013 roku. 
Większość imprez odbywała się na terenie świetlicy centralnej, część w hali sportowej lub 
na boisku sportowym. Imprezy te miały charakter ogólnozakładowy i brali w  nich udział 
chętni skazani z wszystkich oddziałów mieszkalnych, w tym także skazani z oddziału 
mieszkalnego III. Przeznaczenie świetlicy centralnej wyłącznie na potrzeby zajęć 
świetlicowych skazanych z oddziału III kolidowałoby z potrzebą realizacji zajęć k-o
i sportowych dla ogółu osadzonych. Zajęcia świetlicowe w oddziale mieszkalnym III 
przywrócone zostały bezpośrednio po zakończeniu remontu.
Uwzględniając jednak uwagi KMP, w przypadku czasowego wyłączania pomieszczeń 
świetlicowych w oddziałach mieszkalnych, grafiki zajęć w świetlicy centralnej lub w innych 
świetlicach oddziałowych, będą tak dopasowywane, aby zapewnić udział w zajęciach 
świetlicowych osadzonym z oddziałów z wyłączoną czasowo świetlicą oddziałową.
Od czasu zakończenia remontu świetlicy TV oddziału III jest ona dostępna dla ogółu 
osadzonych z oddziału III.

Zalecenie 34: Zweryfikowanie sygnałów dotyczących problemów z dostępem do 
biblioteki centralnej.

Ad. 34 W  Zakładzie Karnym w Nysie znajdują się dwie biblioteki: szkolna i centralna. 
Biblioteka szkolna mieści się na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie, zaś 
centralna w kompleksie Świetlicy Centralnej. Wypożyczenia książek odbywają się na 
bieżąco.
Na dzień 06.11.2013 do biblioteki zapisane są 253 osoby (220 skazanych i 33 
funkcjonariuszy). Biblioteka centralna liczy obecnie 4846 pozycji. Składa się z dwóch 
księgozbiorów. Biblioteka penitencjarna dostępna jest tylko dla pracowników
i funkcjonariuszy zakładu, z biblioteki ogólnej korzystają skazani.
W  okresie od 06 maja do 04 czerwca 2013 roku przeprowadzona została inwentaryzacja 
biblioteki centralnej. Z inwentaryzacją wiązał się czasowy brak dostępu do księgozbioru
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biblioteki, co zostało wcześniej podane do wiadomości osadzonych. Nie można 
wykluczyć, że pojedyncze skargi dotyczące problemu z dostępem do biblioteki centralnej 
odnotowane w czasie wizytacji przedstawicieli KMP miały związek z powstałymi 
uprzednio czasowymi ograniczeniami w wypożyczaniu książek. Aktualnie biblioteka 
centralna funkcjonuje na bieżąco.

D Y R EZakładu

pik M imslm -iławski

OR 
w. Nysie

Wykonano w 4 eaz. MR/ ma
1 egz. adresat
2 egz. OISW w Opolu
3 egz. CZSW Zespół Kontroli -  Warszawa, ul. Rakowiecka 3 7 A - dotyczy: ZK-0912-32/13/651
4 egz. a/a
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Biuro

R zecznika Praw  O byw atelskich  

w  W arszaw ie
»13 -12- ; o

W  odpow iedzi na za lecen ia  zaw arte  w  piśm ie R P O -739188-V II-720.5 /13 /A I

z dnia 15 paździe rn ika  2013 roku, dotyczącym  w izytacji K ra jow ego M echanizm u

Prew encji w  Z ak ładz ie  Karnym  w  Nysie, inform uję.

1. W  Zak ładz ie  Karnym  w  Nysie p lanow ana jes t w  2014 roku likw idacja 

poste runku  uzbro jonego, w  w yniku czego stan ie się m ożliw e przeniesien ie  

jedn ego  e ta tu  z dzia łu ochrony do dzia łu penitencjarnego, z przeznaczen iem  

na e ta t psychologa.

2. In form uję, że O kręgow y Inspektora t S łużby W ięz ienne j w  O polu z dniem  

10 lipca 2013 r. w  ram ach w spó łp racy z U rzędem  M arsza łkow skim  w  Opolu, 

w ys tąp ił z  p ropozyc ją  p rzeprow adzen ia  w  przyszłym  roku superw iz ji dla kadry 

pen itenc ja rne j rea lizu jące j p rogram y resoc ja lizacy jne  dla sp raw ców  przem ocy 

w  rodzin ie.

3. Z budżetu O kręgow ego Inspektora tu  S łużby W ięz ienne j w  O polu przekazane 

zostaną  jed nos tce  dodatkow e fundusze  z przeznaczen iem  na: prace 

rem ontow e, zabudow ę kącików  san itarnych i w ydz ie len ie  odrębnych 

s tanow isk p ryszn icow ych  w  łaźn iach  oraz zadania zw iązane  z w ym ianą 

zużytego  lub zn iszczonego  sprzętu kw aterm istrzow skiego.

4. W  p lan ie  budże tow ym  zostaną  ujęte po trzeby zw iązane z dostosow aniem  

in fras truk tu ry  Zakładu  Karnego w  Nysie do potrzeb osób n iepe łnospraw nych 

oraz w yznaczen iem  pom ieszczen ia  do udzie lan ia  w idzeń bez osoby 

dozoru jące j, w  odrębnym  pom ieszczen iu . Jednocześn ie  inform uję, że

Q ? j i . U / n s ,  f i -  

30. OG Q o a (ą
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w yposażon o  pola spacerow e w  braku jące  ławki oraz w ykonano  ich częściow e 

zadaszen ie .

5. In fo rm u ję , że Z ak ładz ie  Karnym  w  Nysie p lanow ane je s t w prow adzen ie  

drug ie j kąp ie li w  I kw arta le  przysz łego roku. W  razie kon ieczności z budżetu 

O kręgow ego  Inspektora tu  S łużby W ięz ienne j w  O polu w ydz ie lone  będą 

do da tkow e  fundusze , które zostaną  na ten cel p rzekazane  jednostce .

W  za łączen iu  p rzesy łam  odpow iedź  D yrektora  Zakładu K arnego w  Nysie 

na R aport K ra jow ego M echan izm u Prewencji.

IV t|.■ Ul

»■I*

Załącznik:
1. Odpowiedź Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie (sygn. D/D-0912-1/13/22114, 22311 z dnia 27.11.2013 r.)

Wykonano w  3 eaz.
Eaz. nr 1 -  Adresat,
Egz. nr 2 -  Zespól Kontroli CZSW w Warszawie (odpowiedź na ZK-0912-32/13/651 z dnia 21.10 2013 r ) 
Egz. nr 3 -  A/a 
Sporządziła: K. Idziorek



B I U R O
R Z E C Z N I K A  P R A W  O B Y W A T E L S K I C H Warszawa,

Krajowy Mechanizm Prewencji
2014 -66-1 6

KMP.571.68.2014.AI

Pan
płk Mirosław Ra sławski 
Dyrektor Zakładu Karnego 
ul. Kościuszki 4a 
48-300 Nysa

W nawiązaniu do odpowiedzi Pana Dyrektora z dnia 29 listopada 2013 r. na Raport 

przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Zakładu Karnego w Nysie uprzejmie 

proszę o wskazanie stanu realizacji zaleceń, których wdrożenie lub kontynuacja zaplanowane 

zostały na rok 2014, tj.:

1) podjęcia starań w celu zwiększenia liczby psychologów zatrudnionych w jednostce;

2) wykonania pełnej zabudowy kącików sanitarnych;

3) wyposażenia łóżek w drabinki i zabezpieczenia lub dokonania wymiany łóżek na nowe,

o konstrukcji gwarantującej bezpieczeństwo osadzonych;

4) sprawdzenia i naprawy parkietu w celach mieszkalnych w oddziale V;

5) zwiększenia częstotliwości kąpieli dla osadzonych;

6) dopasowania infrastruktury jednostki do potrzeb osób niepełnosprawnych, w planowanych 

remontach i modernizacjach;

7) uj ednolicenia tekstów porządków wewnętrznych;

8) poszerzenia oferty szkoleń dla funkcjonariuszy.

Jednocześnie uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi w terminie do 31 lipca 2014 r. oraz 

powołanie się w niej na następujący znak sprawy: KMP.571.68.2014.AI.

Z poważaniem

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
AL Solidarności 77 
00-090 W arszawa

Tel. eentr. (+48 22) 55 VI 700 
hriolinia obywatelska 800 676 676 

biurorzecznika@ btpo.gov.pl 
w w w .t o o .u c v .d I

mailto:biurorzecznika@bipo.gov.pl
http://www.rDo.aov.ol


Zakład Karny w Nysie 
48-360 Nysa 

\  ul. Kościuszki 4a
tel 77 4332471;  fax 77 4334S33 
zk_nysa@sw.gov.pl

SŁUŻBA RPW/65419/2QJ4 P 
WIĘZIENNA Data: 2014-06-04

D/D-0912-1/14/14240
Nysa, dn. Jfo lipca 2014r.

Pani
dr Aleksandra Iwanowska
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Krajowy Mechanizm Prewencji”
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

W odpowiedzi na pismo KMP.571.68.2014.A ł z  dnia 26.06,2G14r, po wizytacji 
Zakładu Karnego w  Nysie przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji w 
sprawie wskazania stanu realizacji zaleceń, których wdrożenie lub kontynuacja zostały 
zaplanowane na rok 2014, informuję:

Ad. 1. Podjęcie starań w  celu zwiększenia liczby psychologów zatrudnionych w jednostce.

Od dnia 20.05.2013r. pozyskano dodatkowy etat psychologa. Obecny stan etatowy 
psychologów w  jednostce wynosi 4 etaty.

Ad. 2. Wykonanie pełnej zabudowy kącików sanitarnych.

Odnośnie pełnej zabudowy kącików' sanitarnych -  cały czas prowadzone są prace 
budowlane polegające na pełnej zabudowie kącików sanitarnych w celach mieszkalnych . 
Na dzień dzisiejszy wykonano już zabudowę wszystkich kącików w oddziale I tj. 35 cel. 
Obecnie wykonywana jest zabudowa kącików w oddziale III zgodnie z przyjętym 
harmonogramem prac remontowych. Do końca bieżącego roku zostanie wykonana 
zabudowa kącików w oddziale III. Zakończenie zabudowy kącików sanitarnych we 
wszystkich celach planowany jest do 2016 roku.

Ad. 3. Wyposażenie łóżek w  drabinki i zabezpieczenia lub dokonanie wymiany łóżek na 
nowe o konstrukcji gwarantującej bezpieczeństwo osadzonych.

W roku 2013 wymieniono w  jednostce w oddziale V 100 szt łóżek więziennych. Nowe 
łóżka wyposażone są w drabinki , barierki i szuflady. W roku 2014 zostało zamówione 
kolejne 76 szt łóżek a planowany termin ich dostawy to przełom sierpnia i września 
bieżącego roku. Nadmieniam ponadto, iż w kolejnych latach planowana jest dalsza 
wymiana wyeksploatowanych i zużytych łóżek, którą planuje się zakończyć w 2016 roku.

mailto:zk_nysa@smgov.pl


Ad. 4. Sprawdzenie i naprawy parkietu w celach mieszkalnych w oddziale mieszkalnym V.

Odnośnie naprawy parkietu w  oddziale V - wykonano rozbiórkę klepki parkietowej, 
wysuszenie podłoża , oczyszczenie i ponowne ułożenie klepki parkietowej na kleju do 
parkietu w celach mieszkalnych : 516, 509, 501, 512, 533.

Ad. 5. Zwiększenie częstotliwości kąpieli osadzonych.

Od dnia 01.04.2014r. wprowadzono dwie kąpiele w tygodniu dla skazanych 
przebywających w  tutejszym zakładzie.

Ad.ó. Dopasowanie infrastruktury jednostki do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
w planowanych remontach i modernizacjach.

W dniu 11.02.2014 roku wystąpiono do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
0 wyrażenie zgody na przekształcenie celi mieszkalnej na celę mieszkalną dla 
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jednakże w wyniku przeprowadzonej analizy 
Dyrektor nie wyraził zgody na podjęcie działań w  przedmiotowym zakresie.
Odnośnie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych zakupiono i wykonano montaż 
siedzeń i uchwytów dla niepełnosprawnych w łaźniach dla osadzonych.

Ad. 7. Ujednolicenie tekstów porządków wewnętrznych.

W dniu 21.07.2014r. wydano ujednolicony tekst porządku wewnętrznego w tutejszym 
zakładzie.

Ad. 8. Poszerzenie oferty szkoleń dla funkcjonariuszy.

Poszerzono tematykę szkoleń dła funkcjonariuszy w  zakresie szkoleń zawartych 
w  protokole;

«- w miesiącu czerwcu 2014r. odbyło się szkolenie na temat praw osób pozbawionych 
wolności,

-  w  miesiącu wrześniu 2014 r, odbędzie się szkolenie na temat zasad poprawnej 
komunikacji interpersonalnej w  pracy zawodowej oraz szkolenie na temat jak radzić 
sobie ze stresem w pracy zawodowej oraz jak przeciwdziałać wypaleniu 
zawodowemu.

D Y R E K T O R
Zak ład u  K a /n e g o  w Nysie 

pik Mnrtyiow Hasia wski

Wykonano w 2 eez, MR/SJ
1 .adresat
2,a/a



B I U R O
R Z E C Z N I K A  P R A W  O B Y W A T E L S K I C H Warszawa, 2014 -08- l  1

Krajowy Mechanizm Prewencji r

KMP.571.68.2014.AI

Pan
płk Mirosław Rasławski 
Dyrektor Zakładu Karnego 
ul. Kościuszki 4a 
48-300 Nysa
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O
W nawiązaniu do pisma z dnia 30 lipca 2014 r. uprzejmie proszę o sprecyzowanie, 

czy dodatkowy etat psychologa pozyskano z dniem 20 maja 2013 r. (data ta została wskazana 
w przesianym przez Pana Dyrektora piśmie) czy też z dniem 20 maja 2014 r. Pragnę zaznaczyć, iż 
pierwszy ze wskazanym terminów byłby niezgodny ze stanem faktycznym stwierdzonym przez 
przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji w czasie wizytacji przeprowadzonej w dniach 2
3 lipca 2013 r. Wówczas Zakład Kamy w Nysie zatrudniał 3 psychologów, co stanowiło podstawę 
do sformułowania zalecenia odnośnie zwiększenia osady psychologicznej w jednostce.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przesłanie odpowiedzi do dnia 30.09.2014 r,
i powołanie się w niej na następujący numer sprawy: KMP.571.68.2014.AI.

Z poważaniem

*ir Aleksa ranowske
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Zakład Karny w  Nysie 
SŁUŻBA 48-300 Nysa
w  i f 7 1F N N A ul. K ośc iuszk i 4a

tel.: 77 4332471, fax: 77 4334533, e-mail: zK_nysa@sw.gov.pl

Nysa, dn. 29 sierpnia 2014 r.

D / D - 0 9 1 2 - 2 / 1 4 / / ? ^ ^
RPW/73-’17/2014 P 
Data:2014-09-04

i------- e iu fto lrzecznika
i Pft *W OBYWATELSKICHr

w pł .| 04  -09- 20W
L _ ............ ć ______

Pani
dr Aleksandra Iwanowska 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

Krajowy Mechanizm Prewencji 

Al, Solidarności 77 
00-090 Warszawa

w odpowiedzi na pismo KMP.571.68.2014.Ai z dnia 21 sierpnia 20̂  
informuję, że »  piśmie z dnia 30 lipca 2014 r. nieprecyzyjnie
o pozyskaniu dodatkowego etatu psychologa w Zakładzie K a tnym w  N y s i e p 
dnia 20 maja 2013 r. faktycznie byto zatrudnionych 4 psychoiogów z tym “  I 
nsvcholoa przez 12 miesięcy pełnił obowiązki kierownika działu penitencjarnego. w  trakcie 
wt“ zaWadu Karnego w Nysie przez Krajowy Mechanizm
psychologów wykonujących swoje obowiązki wobec 751 osad“ ny°kh ^ os lł™  Biuro 
wynikał brak jednego psychologa aby zachować standardy o k re ito ie  prze!: au ro
p«r.itendarne CZSW. gdzie jeden psycholog powinien przypadać: na_ 203 
W  dniu 2 marca 2014 r, wycofałem psychologowi powierzenie obowiązkow kierownika 
działu oenitenciamego i skierowałem do pełnienia obowiązkow na stanowisku psychologa 
także od ww. dnia w Zakładzie Karnym w Nysie swoje obowiązki wobec osadzonych
wykonuje 4 psychologów.

Za wcześniejszą niedokładną odpowiedz serdecznie przepraszam.

Wvk. w 2 eaz. MR/mir

1 egz. adresat 

"2 egz a/a

D Y R E K
Zakłfldu Kamegrf w Nysie

pik M ir& fia*'
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