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W odpowiedzi na pismo z dnia 17 listopada 2009r, zawierające Informację o czynnościach 

przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Zakładzie Karnym 
w Wojkowicach uprzejmie przekazuje informacje związane ze sfera inwestycyjno-remontową.

Ze względu na przestarzałą technologię wznoszenia pawilonów I, J oraz bardzo duży stopień 
zużycia tych obiektów jakakolwiek modernizacja jest ekonomicznie nieuzasadniona. Jedynym 
docelowym rozwiązaniem które jest właściwe i uzasadnione ekonomicznie to wyburzenie 
pawilonów I, J, a na ich miejsce budowa nowych obiektów typu np. „Ustka”. Istnieje możliwość 
budowy nowego pawilonu przy jednoczesnym użytkowaniu pawilonów I, J. Zaznaczam ten tryb 
postępowania jest możliwy przy spełnieniu wydanych przez Straż Pożarną zaleceń dotyczących 
pawilonów I, J mianowicie: wyposażenia wewnętrznej sieci wodociągowej w hydranty, 
zapewnienia dróg pożarowych o utwardzonej nawierzchni, wyposażenie obiektów 
w przeciwpożarowe wyłączniki prądu, doposażenie budynków w gaśnice proszkowe dostosowane 
do gaszenia grup pożarów mogących wystąpić w obiektach.

Realizacja takiego projektu uzależniona jest od środków budżetowych, których w chwili 
obecnej Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w 
Katowicach nie posiadają.

Dla podniesienia bezpieczeństwa użytkowania powyższych pawilonów w 2010r. 
przeznaczono w §4270 kwotę 20 tysięcy PLN na doraźne naprawy instalacji elektrycznej. Zwraca 
się szczególną uwagę na ciągłość monitoringu instalacji elektrycznych.

Nadmieniam, że w latach 2005-2008, gdy dysponowałem środkami finansowymi 
w paragrafach remontowych przekazałem Dyrektorowi Zakładu Karnego w Wojkowicach 
odpowiednio: kwotę 300 tys. PLN na remont pawilonu D oraz 240 tys. PLN na remont pawilonu E 
( zakończony w lutym br.)

W sytuacji braku środków finansowych w ramach funduszu remontowego, podjąłem 
decyzje o takim sprofilowaniu wydatków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej, aby służąc 
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności, pozwoliły one także 
poprzez system praktycznej nauki zawodu, zaspokoić najpilniejsze potrzeby jednostki w zakresie 
remontowym. W związku z powyższym niezależnie od środków służących innym celom 
w zakresie readaptacji społecznej więźniów, li tylko na system kształcenia kursowego w Zakładzie 
Karnym w Wojkowicach przekazałem kwotę około 300 tys. PLN. Za tę kwotę zrealizowanych 
zostało 14 kursów zawodowych, dały one dużej grupie osadzonych możliwość zdobycia 
aktualnie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych. Jednostka penitencjarna 
udostępniając pawilony H I G oraz cześć pawilonu szkoły na potrzeby praktycznej nauki zawodu, 
uzyskała korzyść w postaci ich odremontowania.
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W odpowiedzi na pismo z dnia 17.11.2009 r dotyczące Informacji ó czynnościacif 
przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich uprzejmie informuję , iż zawarte 
w nim wnioski i zalecenia zostały zrealizowane w następujący sposób:
Ad.l.
Wykonanie prac modernizacyjnych w pawilonach I i J będzie uzależnione od otrzymanych środków 
finansowych w planie finansowym na rok 2010. Z posiadanych informacji wynika , że zakład kamy 
otrzyma środki finansowe w kwocie 20 tysięcy PLN na wymianę instalacji elektrycznej 
w powyższych pawilonach. Na przeprowadzenie kapitalnego remontu pawilonu I i J niezbędne są 
o wiele większe środki finansowe . Z uwagi jednak na stan techniczny tych pawilonów, należy 
rozważyć czy racjonalnym jest przeprowadzenie ich kapitalnego remontu ponieważ poniesione 
koszty mogą okazać się nieproporcjonalne do uzyskanego efektu.
Ad.2.
Cele mieszkalne doposażono w sprzęt kwaterunkowy stosownie do liczby osób w nich 
zakwaterowanych.
Ad. 3.
Naprawiono uszkodzone prysznice w łaźni w pawilonie C oraz uzupełniono brakujące maty 
antypoślizgowe , wieszaki i ławki w łaźniach więziennych. Wszystkie łaźnie w pawilonach 
mieszkalnych mają odpowiednie wyposażenie,
Ad.4.
Zapewniono odpowiednie wyposażenie pomieszczeń do przeprowadzania kontroli osobistych 
w pawilonach A i B zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2003r. 
w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Ad. 5.
Zamontowano ławki na placach spacerowych w pawilonie B.
Ad.6.
W bibliotece zakładu karnego półotwartego oraz punkcie bibliotecznym aresztu śledczego i zakładu 
karnego zamkniętego znajdują się akty prawne takie jak : Kodeks Kamy Wykonawczy, Regulamin 
organizacyjno- porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności oraz Regulamin 
organizacyjno- porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania w językach: angielskim , 
niemieckim oraz rosyjskim.
Ad. 7.
Grafiki zajęć kulturalno-oświatowych zostały ustalone w taki sposób,że uczestnictwo w zajęciach 
kulturalno- oświatowych nie koliduje z możliwością korzystania przez osadzonych z codziennego 
spaceru. Spełnia to realizację prawa osadzonych do codziennego spaceru. Zastępca kierownika działu 
penitencjarnego został zobowiązany do stałej kontroli realizacji prawa osadzonych do spaceru i zajęć 
K-O.
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Ad. 8.
W zakładzie karnym typu półotwartego znajduje się pomieszczenie przeznaczone do realizacji 
widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej i widzenia tego typu są w nim 
przeprowadzane. Natomiast w budynku administracji, gdzie znajduje się sala widzeń dla skazanych 
z zakładu karnego zamkniętego oraz aresztu śledczego na etapie projektowania nie przewidziano 
osobnego pomieszczenia do realizacji tego typu widzeń. Brak jest możliwości lokalowych by 
wyznaczyć tego typu pomieszczenie w budynku administracji. Widzenia bez osoby dozorującej 
odbywają się więc w pokoju przesłuchań zakładu karnego zamkniętego.
Ad.9.
Stanowisko dowodzenia w zakładzie karnym zostało wyposażone w przenośną kamerę 
umożliwiającą rejestrację przebiegu stosowania środków przymusu bezpośredniego. Każde 
stosowanie środków przymusu jest więc rejestrowane.
Ad. 10.
Sygnalizacja przyzywowa w celi zabezpieczającej w pawilonie B została zamontowana.
Ad. 11.
Dostosowano treść Karty Praw Pacjenta do sytuacji pacjenta pozbawionego wolności oraz 
umieszczono ją  w widocznych miejscach w gabinetach przyjęć lekarskich.
Ad.12.
Place spacerowe usytuowane przy pawilonie B posiadają nawierzchnię z kostki brukowej . 
Natomiast znajdujące się przy nich dwa place rekreacyjne zostały oddane do użytku bez utwardzonej 
nawierzchni. Nawierzchnie na placach rekreacyjnych zostaną utwardzone poprzez ułożenie kostki 
brukowej z chwilą pozyskania środków finansowych na ten cel w roku 2010.
Ad.13.
Kontrola cen artykułów spożywczych oferowanych do sprzedaży w kantynie więziennej 
przeprowadzana jest systematycznie i nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
Ad. 14.
Zgodnie z ustalonym w zakładzie karnym półotwartym i otwartym porządkiem wewnętrznym, 
palenie tytoniu jest dozwolone w pawilonach mieszkalnych tylko w miejscach wyznaczonych oraz na 
zewnątrz pawilonów. Nie zawsze jednali skazani faktycznie palą papierosy tylko w miejscach do tego 
przeznaczonych. Zobowiązano wszystkich funkcjonariuszy zakładu karnego do bezwzględnego 
egzekwowania od skazanych przestrzegania przepisów dotyczących palenia tytoniu, łącznie ze 
sporządzaniem wniosków o wymierzenie kary dyscyplinarnej wobec osób łamiących te przepisy.
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