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W związku z treścią „Informacji o czynnościach przeprowadzonych z 

upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Zakładzie Karnym w 

Płocku” z dnia 20 kwietnia 2009 r. (nr RPO -610974-VII~7020/7013/09/WJ) 

informuję, że w zakresie sformułowanych w piśmie uwag i zaleceń podjęto w 

kierowanej przeze mnie jednostce następujące przedsięwzięcia:

- dokonano przeglądu cel mieszkalnych oraz miejsc pobytu osadzonych. W 

wyniku przeglądu sprzęt kwaterunkowy uznany za uszkodzony lub zużyty 

podlega systematycznej naprawie lub wymianie na nowy, jest to działanie o 

charakterze ciągłym, realizowanym w miarę zgłaszanych przez osadzonych 

lub stwierdzonych przez funkcjonariuszy braków bądź uszkodzeń. 

Czynnościami tymi nie objęto łaźni dla osadzonych, ponieważ pod koniec 

maja rozpoczął się generalny remont tego obiektu, którego efektem będzie 

wykonanie całkowicie odnowionego pomieszczenia wraz z całym 

niezbędnym wyposażeniem. Zakończenie trwającego obecnie remontu 

zaplanowano na koniec lipca br., jest to jedna z największych tegorocznych 

inwestycji na terenie płockiej jednostki.
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w związku z postępującym, zauważalnym spadkiem zaludnienia zakładu 

podjąłem decyzję o zlikwidowaniu wszystkich łóżek usytuowanych na 

trzecim poziomie w celach mieszkalnych dla skazanych, co zrealizowano w 

maju. Poprzez fizyczne usunięcie łóżek znajdujących się dotychczas na 

najniższym poziomie zrealizowano zalecenie zawarte w „Informacji...” 

dotyczące zamontowania na wszystkich górnych łóżkach zabezpieczenia 

przed upadkiem oraz drabinek. Obecnie wszystkie łóżka spełniają wymogi 

wynikające z zaleceń.

sprawdzono stan będących w użytkowaniu materaców i koców, egzemplarze 

zużyte i nienadające się do użytku podlegają systematycznej wymianie, 

osoby odpowiedzialne za wyżywienie osadzonych zobowiązano do dołożenia 

szczególnej staranności oraz dbałości o zapewnienie wyżywienia nie tylko 

spełniającego normy odpowiedniej kaloryczności i składu chemicznego, ale 

również charakteryzującego się odpowiednimi walorami smakowymi, 

podjęto działania zmierzające do rozszerzenia oferty zajęć kulturalno -  

oświatowych w celach mieszkalnych oraz świetlicach oddziałowych. Część z 

tych propozycji realizowana będzie w ramach programów 

resocjalizacyjnych, których zasady tworzenia określono w znowelizowanym 

zarządzeniu o pracy penitencjarnej. Nowe oferty wdrażane są do realizacji na 

bieżąco, w miarę ich sporządzania i zatwierdzania przez dyrektora jednostki. 

W celu rozszerzenia zakresu działań o charakterze kulturalno -  oświatowym 

wykorzystywane są ponadto możliwości wynikające ze współpracy z 

instytucjami zewnętrznymi. Dział penitencjarny planuje także zmianę 

przeznaczenia niektórych pomieszczeń w oddziałach w celu przywrócenia do 

użytku w charakterze świetlic cel o większej powierzchni. Warunkiem 

niezbędnym do wykonania takich działań jest jednakże dalszy spadek 

zaludnienia zakładu, wciąż przekraczającego znacznie nominalną pojemność, 

w zakresie ewentualnego przeredagowania karty praw pacjenta w taki 

sposób, aby znajdujące się w niej zapisy dotyczyły wyłącznie praw pacjenta 

pozbawionego wolności ustalono, że zmiany redakcyjne nie leżą jw



kompetencjach więziennej służby zdrowia ani dyrektora jednostki. Karta 

Praw Pacjenta jest dokumentem opartym na przepisach, określonych, w 

stosownych ustawach i rozporządzeniach, obowiązującym i przyjętym do 

stosowania przez wszystkie placówki służby zdrowia w całym kraju, również 

w zakładach opieki zdrowotnej usytuowanych w jednostkach 

penitencjarnych. Służba Więzienna nie ma odrębnych uregulowań w tym 

zakresie, dyrektor jednostki nie posiada delegacji prawnej do dokonywania 

jakichkolwiek zmian w brzmieniu dokumentu.

Podkreślić należy, że w zakresie innych sugestii wynikających z 

„Informacji...” prowadzone są działania zmierzające do poprawy warunków 

bytowych osadzonych oraz możliwości sprawowania nad nimi opieki. Na 

bieżąco prowadzone są niezbędne prace remontowe, niestety ich zakres podlega 

ograniczeniom wynikającym z braku środków finansowych. Pomimo trudnej 

sytuacji budżetowej zakładu zaplanowano i przeprowadzono już w części 

generalny remont cel mieszkalnych dla osadzonych stwarzających poważne 

zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu. 

Trwają dalsze prace zmierzające do zakończenia kompleksowego remontu 

pomieszczeń zakładowej kuchni, systematycznie wykonuje się stałą zabudowę 

kącików sanitarnych w celach mieszkalnych, które dotychczas jej nie posiadały 

W związku z oceną wizytujących sugeaijącą zwiększenie obsady etatowej 

psychologów, wystosowałem do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w 

Łodzi pismo w sprawie przyznania trzeciego etatu psychologa dla działu 

penitencj arnego.
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Odpowiadając na „Informację o czynnościach przeprowadzonych 

z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Zakładzie Karnym w Płocku” 

z dnia 20 kwietnia 2009 r. -  uprzejmie informują o podjętych działaniach 

ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa i warunków bytowych osób 

przebywających we wskazanej jednostce penitencjarnej.

Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone w trakcie wizytacji 

Zakładu Karnego w Płocku, przeprowadzonych przez przedstawicieli Rzecznika 

Praw Obywatelski, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi 

oraz specjalistów inspektoratu, skutkowały objęciem wskazanej jednostki 

penitencjarnej szczególnym nadzorem i kontrolą. Zarządzeniem Nr 5/09 Dyrektor 

Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi w dniu 27 lutego 2009 r. powołał 

zespół do przeprowadzenia reorganizacji stanowiska dowodzenia w Zakładzie 

Karnym w Płocku, polegającej m.in. na wyposażeniu wskazanego 

stanowiska w odpowiedni sprzęt monitorujący i archiwizujący, zorganizowania 

stanowiska monitoringu, umożliwieniu w dyżurce oddziałowego monitoringu 

wydzielonych cel dla osadzonych wymagających osadzenia w wyznaczonym 

oddziale lub celi zakładu w warunkach zapewniających wzmożoną 

ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwa zakładu. Prace powyższe zrealizowano 

systemem gospodarczym, a w ich ramach w sześciu celach mieszkalnych dla tej 

kategorii osadzonych dokonano wymiany tynków i malowania ścian, usunięto zużyte



podłogi, w miejsce których położono gres, wyremontowano i wyposażono w nowe 

urządzenia kąciki sanitarne, wymieniono stolarką okienną oraz zakupiono 

i zainstalowano nowy sprzęt kwaterunkowy.

Niezależnie od powyższego administracja Zakładu Karnego w Płocku 

realizowała działania polecone do wykonania przez przedstawicieli Rzecznika Praw 

Obywatelskich;

1. Sprzęt kwaterunkowy w pomieszczeniach mieszkalnych poddawano stałym 

naprawom i systematycznej wymianie. W miesiącu maju br. rozpoczęto generalny 

remont łaźni dla osadzonych, który zakończy się w miesiącu lipcu br.

2. Zlikwidowano łóżka usytuowane na trzecim poziomie, w wyniku czego pozostałe 

posiadają wymagane zabezpieczenia i drabinki.

3. Po dokonaniu przeglądu użytkowanych przez osadzonych materaców i koców 

dokonano wymiany zużytych egzemplarzy.

4. Osoby odpowiedzialne za wyżywienie osadzonych zobowiązano do dołożenia 

szczególnej staranności oraz dbałości w zapewnieniu wyżywienia spełniającego 

normy kaloryczności i składu chemicznego oraz odpowiednich walorów 

smakowych.

5. Oferta zajęć ku ¡tu rai no -  oświatowych ulega stałemu poszerzeniu.

6. Wyremontowano i wyposażono w sprzęt kwaterunkowy trzy dyżurki 

oddziałowych, trzy pokoje wychowawców oraz cztery pokoje w budynku 

administracyjnym.

Ponadto w przypadku pozyskania przez okręg łódzki dodatkowych etatów 

funkcjonariuszy, jeden z nich zostanie przekazany do Zakładu Karnego w Płocku, 

celem wzmocnienia obsady psychologicznej jednostki, a zakup defibrylatora 

dokonany zostanie po uzyskaniu na ten cel środków finansowych.

Uprzejmie informuję, iż zwłoka w udzieleniu niniejszej informacji 

spowodowana była oczekiwaniem na zakończenie kolejnego etapu prac 

modernizacyjnych w Zakładzie Karnym w Płocku.
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W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 17 czerwca 2009 r., (l.dz. DKO- 

0912/2/09/5448) uprzejmie informuję, iż nie można zgodzić się z prezentowanym 

tam poglądem o niemożności zredagowania Karty Praw Pacjenta w taki sposób, by 

uwzględniała ona sytuację osób pozbawionych wolności. Praktyka pokazuje bowiem, 

iż administracje niektórych aresztów śledczych i zakładów karnych, mając na uwadze 

potrzebę zrozumienia przez osadzonych w jednostkach penitencjarnych ich praw oraz 

obowiązków, przekazują im do wiadomości tekst Karty Praw Pacjenta, który 

uwzględnia przepisy kodeksu karnego wykonawczego i aktów wydanych na jego 

podstawie. Wskazuje też na rozwiązania ogólne nie mające zastosowania w warun

kach więziennych.

Działania idące w tym kierunku są akceptowane przez Rzecznika Praw Oby

watelskich.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Centralny Zarząd Służby Więziennej -  

na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich -  podjął prace nad informacją o prawach 

pacjenta, która uwzględni sytuację osób pozbawionych wolności. Ma to służyć wy

konaniu dyspozycji zawartej w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o pra

wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (po zmianach, jakie weszły w życie z 

dniem 5 czerwca 2009 r. -  Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.). Informacja ta 

będzie rozpowszechniona we wszystkich jednostkach penitencjarnych.

Do wiadomości: 
Dyrektor Okręgowy 
Służby Więziennej w i


