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W odpowiedzi na pismo RPO-6D3900-VH-7020/08/JM/KMP 
z dnia 30 stycznia 2009 roku (data wpływu do tutejszej jednostki 05.02.2009 r.) 
informuję, ze zalecenia skierowane w celu poprawy warunków osadzenia w 
Zakładzie Karnym w Pińczowie zostały wykonane w sposób następujący:

Ad.1. W dniu 16.02.2009 r. w trakcie odprawy penitencjarno -  ochronnej 
kierownictwo jednostki przypomniało funkcjonariuszom o konieczności zwra
cania się do osadzonych w odpowiedniej formie.
Ad.2. W miarę posiadanych środków finansowych zostanie przeprowadzony 
remont izolatek wykorzystywanych jako cele chorych.
Ad.3. Rozważamy możliwość zainstalowania zasłon w kabinach prysznicowych 
w obu łaźniach, jednakże z uwagi na drastyczne cięcia budżetowe nie będzie 
to możliwe w 2009 r.
Ad.4.Maty antypoślizgowe będą zakupione w momencie poprawienia sytuacji 
finansowej jednostki.
Ad.5.Dokonano przeglądu stanu materacy i egzemplarze nienadające się do 
użytku wymieniono na nowe. Nadmieniam, iż osadzeni w każdym czasie mogą 
zwrócić się do magazynu o wymianę zniszczonych materacy i w momencie 
stwierdzenia takiego faktu zużyte materace zostają wymienione.
Ad.6.W tutejszej jednostce jest prowadzony stały monitoring cen towarów w 
kantynie, średnio jeden raz na dwa miesiące. Powyższe ceny są porównywane 
z cenami z okolicznych sklepów. Z wnioskami zostaje zapoznany Dyrektor jed
nostki. W przypadku stwierdzenia zawyżonych cen niektórych towarów osoba 
prowadząca kantynę zostaje zobowiązana do niezwłocznej korekty ceny dane
go towaru.
Ad.7. Wszyscy osadzeni zgłaszający chęć uczestnictwa w nabożeństwach, 
bądź w indywidualnych posługach religijnych wszystkich wyznań mają taką 
możliwość po wcześniejszym zgłoszeniu pisemnym lub ustnym do oddziało
wego albo wychowawcy. Informacja taka przekazywana jest niezwłocznie 
przedstawicielom grup wyznaniowych. Msze Święte wyznania rzymskokatolic
kiego odprawiane są regularnie 1-2 razy w tygodniu (1 msza dla chętnych z 
dwóch oddziałów mieszkalnych) w miejscowej kaplicy. Spotkania religijne in
nych grup modlitewnych odbywają się w świetlicach oddziałowych. Każde zgło
szenie osadzonego przekazywane jest niezwłocznie przedstawicielowi określo
nej grupy wyznaniowej.
Ad.8. Przeredagowano Kartę Praw Pacjenta w taki sposób, aby znajdujące się 
w niej zapisy dotyczyły wyłącznie pacjenta pozbawionego wolności.
Rozważona zostanie również kwestia pozyskania dwóch dodatkowych etatów 
w celu zatrudnienia lekarza internisty i pielęgniarki.
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Kraków, dnia 23 marca 2009 r.
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Pan
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Prawa Karnego Wykonawczego 
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Rzecznika Praw Obywatelskich

sygn. akt RPO-603900-VII-7020/08/JM

W nawiązaniu do pisma z dnia 30.01.2009 r. nr j.w. w zakresie 
ustosunkowania się wniosku kierownictwa Zakładu Karnego w Pińczowie 
o przyznanie dwóch dodatkowych etatów, uprzejmie wyjaśniam, że w dniu 
17.11.2008 r. wpłynęło do OISW w Krakowie pismo od Dyrektora Zakładu Karnego 
w Pińczowie EDK -  111/4/2008/22898 z dnia 14.11.2008 r. określające niezbędne 
potrzeby* etatowe dla zabezpieczenia prawidłowego toku służby w jednostce po 
oddaniu do użytku nowo wybudowanego budynku penitencjarnego w ramach 
„Programu pozyskania 17 tysięcy miejsc w latach 2006-2009”, W piśmie tym m.in, 
ujęto zapotrzebowanie na 1 etat mundurowy i 2 etaty cywilne konieczne do 
prawidłowego funkcjonowania służby zdrowia.

W miesiącu lutym br. w odpowiedzi na pismo Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia 
BKS -  111-8/09/557 z dnia 06.02.2009 r. przekazano do CZSW w Warszawie 
zgłoszenie potrzeb etatowych wszystkich jednostek organizacyjnych podległych 
OISW Kraków, w tym również ZK w Pińczowie.

W chwili obecnej nie ma jeszcze rozstrzygnięcia w powyższym przedmiocie. 
Zaznaczam jednak, że zgodnie z ustawą budżetową Służba Więzienna ma otrzymać 
dodatkowe etaty od 01.07.2009 r.

Wykonano w 2 egz.:
1. Adreśat,
2. a/a.
SG


