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ZAKŁAD KARNY W OLEŚNICY
ul. Wały Jagiellońskie 1 
56-400 Oleśnica
tel. 071 39-80-700, fax. 071 39-80-712 
e-mail: zk_olesnica@sw.gov.pl

Oleśnica, dnia k

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

W odpowiedzi na Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Zakładzie 
Karnym w Oleśnicy nr pisma RPO-713102-VII-720.5/AI z dnia 18.01.2013r. poniżej 
przedstawiam
stanowisko w sprawie zaleceń zawartych w ww. raporcie;

1. Zgodnie'ż’^zaleceniami kierownicy poszczególnych działów służb, w których 
funkcjonariusze i pracownicy mają bezpośredni kontakt z osadzonymi zawarli w 
programach szkoleń działowych na rok 2013 dodatkowe szkolenia z zakresu 
ochrony praw osadzonych w prawie międzynarodowym oraz szkolenia umiejętności 
radzenia sobie ze stresem.

2. W roku 2013 planowana jest modernizacja kotłowni wraz z modernizacją 
gospodarki cieplnej oraz wymiana sieci i instalacji wewnętrznej i zewnętrznej.

3. W miarę posiadanych środków finansowych w roku 2013 planowane jest 
wyposażanie piętrowych łóżek w drabinki i barierki zabezpieczające przed 
upadkiem.

4. W trakcie modernizacji zaplanowano dostosowanie jednej z cel mieszkalnych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnością.

5. W marcu 2013 r. zaplanowany jest montaż uchwytów w części łaźni przeznaczonej 
do kąpieli osób o obniżonej sprawności fizycznej.

6. Po zakończeniu planowanego zadania inwestycyjnego (grudzień 2013 r.) w miarę 
możliwości finansowych rozważę możliwość zwiększenia ilości kąpieli do dwóch w 
tygodniu.

7. Do końca marca 2013 r. zaplanowane jest wydzielenie w sali widzeń miejsca zabaw 
dla dzieci. W miarę posiadanych na ten cel środków finansowych planuje się zakup 
np. kredek, bloków rysunkowych dla dzieci, stolika i krzesełek.

8. Do połowy br. roku jest zaplanowane wykonanie częściowego zadaszenia pól 
spacerowych, a także montaż ławki na małym polu spacerowym.

9. W miarę posiadanych środków finansowych w najbliższym czasie planuje się 
doposażyć świetlice w różnego rodzaju gry, między innymi piłkarzyki, które 
urozmaiciłyby spędzanie czasu osadzonym przebywającym na świetlicy.

10. Skazani mają zagwarantowany dostęp do terapii indywidualnej. Jest to jedna z 
metod pracy ze skazanymi. Zarówno skazani przebywający w tutejszym oddziale 
terapeutycznym, jak i pozostali wymagający tego typu opieki psychologicznej, mają 
taką możliwość. W szczególności dotyczy to osób objętych programem dla 
sprawców przestępstw seksualnych wykazujących zaburzenia preferencji 
seksualnych.

11. W najbliższym czasie w miarę posiadanych środków finansowych planowane jest 
zapewnienie psychologom superwizji.

12. Zakład Karny w Oleśnicy posiada w swojej strukturze organizacyjnej wyodrębnione
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dwa etaty funkcjonariusza w dziale terapeutycznym, do którego obowiązków 
należałaby terapia zajęciowa dla skazanych.
Od dnia 01.11.2012r. na stanowisko mł. instruktora w dziale terapeutycznym 
zatrudniony został funkcjonariusz, który prowadzi terapię zajęciową. Ww. posiada 
wykształcenie wyższe zawodowe na kierunku pedagogika specjalna, specjalność 
resocjalizacja. Ponadto funkcjonariusz jest w trakcie 2 letnich uzupełniających 
studiów magisterskich z zakresu terapii zajęciowej z psychomotoryką.
Drugi etat w chwili obecnej jest nie obsadzony z uwagi na fakt, że osobie, która 
prowadziła uprzednio terapię zajęciową powierzono obowiązki kierownika działu 
kwatermistrzowskiego. Do czasu formalnego mianowania na wyższe stanowisko 
służbowe etatu tego nie można wykorzystać.

Wyk. w 4 egz. AD/AK/AB/DS/AG:
1-adresat
2- OISW Wrocław
3- Zespół Kontroli CZSW Warszawa
4-ZK Oleśnica
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Pani
Justyna Róża Lewandowska 
Dyrektor Zespołu 
Biuro Rzecznika 
Praw Obywatelskich 
Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa
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Z dużym zainteresowaniem zapoznałem się z ustaleniami Raportu Krajowego 

Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Zakładzie Karnym w Oleśnicy, zawartymi 

w piśmie z dnia 18.01.2013 r.; RPO -  713102-Vll-720.5/12/Al. Z treści raportu wyni-

-— ka, że w Zakładzie Karnym w Oleśnicy przestrzegane są prawa osób pozbawionych

wolności, w tym prawo do humanitarnego traktowania i poszanowania godności ludz

kiej. Dobrze również ocenione zostały warunki bytowe oraz relacje między osadzo

nymi a funkcjonariuszami. W nawiązaniu do ustaleń raportu pragnę poinformować, że 

przedstawione rekomendacje zostały wykonane lub są w trakcie realizacji, o czym 

świadczy informacja Dyrektora Zakładu Karnego w Oleśnicy zawarta w piśmie z dnia 

01.03.2013r.

W jednostkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby 

Więziennej we Wrocławiu, w tym w Zakładzie Karnym w Oleśnicy, na bieżąco są 

przeprowadzane remonty cel oraz pomieszczeń. Jednakże proces i zakres ich realizacji 

uzależniony jest od posiadanych środków finansowych, które niestety są zbyt małe w 

stosunku do potrzeb zgłaszanych przez jednostki podległe oraz przez Okręgowy In

spektorat Służby Więziennej we Wrocławiu.

Przykładowo zgłoszone potrzeby w ramach paragrafu 4270 wynosiły odpowied

nio:

-w  2011 r. - 7.008.644zl 

- w 2013 r. - 5.323.907 zł.



Dlatego też w roku 2011 w Zakładzie Karnym w Oleśnicy przeprowadzono zada

nie remontowe pod nazwą „Remont instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie 

mieszkalnym A w Zakładzie Karnym w Oleśnicy” o wartości 42 500 zł — plan OISW 

wynosił 1 901 tys. zł. Natomiast w roku 2012 udało się zrealizować cztery zadania re

montowe:

1. „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu instalacji sanitarnych w Zakła

dzie Karnym w Oleśnicy” o wartości 10 086 zł,

2. „Wykonanie prac inwestorskich montaż pompy wraz z zaworem trójdrożnym -  

ZK Oleśnica” o wartości 4 559 zł,

3. „ Remont dwóch pionów instalacji sanitarnych w pawilonie penitencjarnym C 

w Zakładzie Karny w Oleśnicy" o wartości 19 400 zł,

4. „Wykonanie dokumentacji projektowej hydroforni w Zakładzie Karnym w Ole

śnicy” o wartości 500zł,

o łącznej wartości 34 545 zł (plan OISW -  1612 tys. zł).

Obecnie w roku 2013 Zakład Karny w Oleśnicy otrzymał w planie wydatków 

paragrafu 4270 kwotę 65 OOOzl. Planowane jest również wprowadzenie do realizacji 

zadania inwestycyjnego (paragraf 6050) pod nazwą „Modernizacja kotłowni wraz z 

modernizacją gospodarki cieplnej w Zakładzie Karnym w Oleśnicy” . Zakres rzeczowy 

prac obejmuje przebudowę kotłowni wraz z modernizacją gospodarki cieplnej, w tym 

instalacji zewnętrznych i wewnętrznych o wartości kosztorysowej 1 476 831 zl (po

ziom cen -1 kwartał 2013). Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne dyrektor jednostki 

penitencjarnej uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo

wiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (W R-ZIP-4102-02-5139/2012 z dnia 

06.12.2012r) na kwotę 700 000 zl. W związku z powyższym mamy nadzieję, że zada

nie inwestycyjne zostanie wprowadzone do planu wydatków budżetowych na budow

nictwo inwestycyjne, a Zakład Karny w Oleśnicy zostanie znacznie dofinansowany i 

zmodernizowany w bieżącym roku budżetowym. Ponieważ staramy się zachować na

leżytą staranność przy ustalaniu kolejności wprowadzania prac remontowych, wymia

na poszczególnych sieci przy zadaniu inwestycyjnym pozwoliłaby na zaplanowanie i 

rozpoczęcie ewentualnych dalszych remontów cel i pomieszczeń.



Bieżąca konserwacja cel realizowana jest również z paragrafu 4210. Są to środki 

finansowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w celu zaspokojenia 

podstawowych potrzeb osadzonych (odzież, obuwie, bielizna, środki higieny), wypo

sażenie cel mieszkalnych w niezbędny sprzęt kwaterunkowy, zakup środków piorą

cych, materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych oraz materiałów i 

narzędzi niezbędnych do konserwacji i remontów obiektów budowlanych.

W związku z trudną sytuacją finansową więziennictwa również w paragrafie 4210 

są obniżane środki finansowe w planach na poszczególne lata:

. 2009 - 6 540 000 zł,

.  2 0 1 0 -4  866 000 zł,

.  2011 -  5 837 000 zł,

.  2 0 1 2 -  5 184 000 zł,

.  2013 -  4 427 500 zł.

Plan wydatków dla Zakładu Karnego w Oleśnicy na rok 2013 wynosi 195 125 zł. 

W kwocie tej są środki celowe z przeznaczeniem na remont kącików sanitarnych w 

kwocie lOOOOzł i kwota 4 425zł na zakup materiałów i wyposażenia wydzielonej 

przez Biuro Penitencjarne CZSW. Pozostała kwota przeznaczona jest na bieżące funk

cjonowanie jednostki. .. _ _  _ ..........  - -------

W związku z powyższym w miarę możliwości finansowych będziemy się starać 

kontynuować prace konserwacyjno -  remontowe, aczkolwiek bez zwiększenia planu 

wydatków budżetowych dla całego okręgu zwiększenie jego zakresu nie będzie moż

liwe, gdyż przesunięcia finansowe pomiędzy jednostkami podległymi wywołałoby 

szkodę dla jednej z nich.

Biorąc powyższe pod uwagę uważam, że zalecenia zawarte w Państwa Raporcie 

dla tutejszego Inspektoratu powinny zostać zrealizowane w ramach otrzymanych 

środków' finansowych w pianie wydatków budżetowych.

Wyk, w 4 egz. 
/ I . adresat.

Zespół Kontroli 
Centralny Zarząd 
Służby Więziennej 
w Warszawie,

3. Dyr. ZK w Oleśnicy,
4, aa.


