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Odpowiadając na pismo z dnia 16 kwietnia 2008 r. znak : RPO -  480285~VII-706.6/04/PK 
w sprawie wniosków i uwag zawartych w Informacji z czynności przeprowadzonych w dniu 
3 kwietnia 2008 r. z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Zakładzie Karnym 
w Zamościu przekazuje poniżej moje stanowisko uwzględniające Państwa zastrzeżenia 
zawarte w treści Informacji, dotyczące bieżącej działalności podległej mi jednostki.

Nieustanne przeludnienie zamojskiej jednostki penitencjarnej jest sprawą niezaprzeczalną, 
ale także niezależną od administracji zakładu. Mając świadomość tego, że stwarza to problemy 
w codziennym pełnieniu służby przez funkcjonariuszy oraz pogarsza warunki pobytu osadzonych 
w zakładzie karnym, staramy się tworzyć skazanym możliwość korzystania z różnorodnych form 
pracy kulturalno -  oświatowej i sportowej a także innych form szeroko rozumianej pracy 
resocjalizacyjnej, aby ich pobyt w przeludnionych celach mieszkalnych ograniczyć do minimum. 
W tym celu podejmujemy także działania ukierunkowane na zwiększenie liczby skazanych 
zatrudnionych poza terenem zakładu karnego oraz w systemie zatrudnienia wewnętrznego. .

Wielkość porcji żywnościowych wydawanych osadzonym jest na bieżąco kontrolowana 
przez służby żywnościowe pionu kwatermistrzowskiego. Wydawanie posiłków osadzonym odbywa 
się pod stałą kontrolą oddziałowego i wychowawcy pełniących służbę w danym oddziale 
mieszkalnym. Dzieleniem porcji zajmują się skazani zatrudnieni w systemie zatrudnienia 
wewnętrznego. Fakt wydania za małej porcji powinien być zgłoszony skazanemu wydającemu 
posiłek, a w przypadku braku jego reakcji -  funkcjonariuszowi dozorującemu. Zazwyczaj po 
wydaniu posiłku w danym oddziale niewielka część przygotowanej żywności pozostaje. Nie ma 
więc problemu w wydaniem dodatkowej porcji żywieniowej osadzonemu, który zgłosi taką 
potrzebę.

dwóch funkcjonariuszy do bieżącego monitorowania cen towarów sprzedawanych w sklepie 
„Kantyna” przy Zakładzie Karnym w Zamościu. Funkcjonariusze raz w kwartale sprawdzają ceny 
towarów sprzedawanych w Kantynie oraz ceny tych samych towarów sprzedawanych w trzech 
porównywalnej wielkości sklepach rozlokowanych w niedalekiej odległości od jednostki 
penitencjarnej. Istotnie, ceny zdecydowanej większości sprzedawanych w kantynie towarów są 
równe lub niższe od cen towarów oferowanych przez sklepy poza zakładem karnym. Fakt ten został 
uwzględniony na stronie 4 w treści protokołu. Osoby przebywające w zakładzie karnym mogą mieć 
zastrzeżenia dotyczące wysokości cen towarów jeżeli porównują je do cen oferowanych przez 
hipermarkety czy dyskonty działające na terenie miasta Zamościa. Rzeczą oczywistą jest to, że ceny 
te będą niższe, co wynika ze specyfiki funkcjonowania tych sklepów i sposobu zaopatrywania się 
w sprzedawane towary. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż sklep „Kantyna” jest umiejscowiony 
w takim miejscu, że korzystają z niego zarówno osadzeni, funkcjonariusze jak i osoby z zewnątrz. 
Zawarta w treści Informacji uwaga, że marża nakładana na towary przez sklep „Kantyna” może 
budzić wątpliwości jest sprawą dyskusyjną. Trudno porównać ją z marżami nakładanymi na takie 
same towary w innych sklepach z uwagi na tajemnicę handlową. Nie ma jednak wątpliwości, że dla 
osoby pozbawionej wolności przebywającej w zakładzie karnym marża nie ma większego 
znaczenia. Decydującą przesłanką dla oceny przydatności sklepu i jego konkurencyjności na rynku 
jest cena towaru oferowana kupującemu. Jak już przedstawiono powyżej ceny zdecydowanej 
większości towarów oferowanych w sklepie „ Kantyna” przy Zakładzie Karnym w Zamościu są

W dniu 10.02.2005 r. decyzją Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu powołano zespół



równe lub niższe od cen identycznych towarów sprzedawanych w innych podobnych sklepach. Fakt 
ten jest dokumentacyjnie udowodniony. Uprzejmie proszę o uwzględnienie mojej argumentacji 
w tej sprawie. Zapewniam, że nadal prowadzony będzie monitoring cen oferowanych przez sklep 
„Kantyna”.

W celu zapewnienia osadzonym warunków niezbędnych do utrzymania higieny 
osobistej zakład karny zapewnia im poza stałym dostępem do bieżącej wody w celach 
mieszkalnych, otrzymywanie środków higieny osobistej ciepłą kąpiel raz w tygodniu wraz 
z wymianą bielizny oraz wymianę pościeli raz na dwa tygodnie. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa gwarantuje się dodatkową kąpiel osadzonym zatrudnionym przy pracach 
brudzących oraz osadzonym, którym ze względów zdrowotnych dodatkowa kąpiel zalecił lekarz. 
Skazanym, korzystającym z sali ćwiczeń fizycznych umożliwiono także kąpiel po zakończeniu 
zajęć. Tym samym spełniamy wszystkie wymagania, które nakładają na zakład kamy obowiązujące 
przepisy w kwestii zapewnienia osadzonym utrzymywania higieny osobistej.

Świadczenia zdrowotne udzielane osobom przebywającym w tutejszej jednostce 
penitencjarnej realizowane są przez 4 lekarzy oraz 3 pielęgniarki. Wszystkie usługi medyczne 
wykonywane w ambulatorium Zakładu Karnego w Zamościu realizuje się na bieżąco. 
Zarządzeniem Nr 41/03 Dyrektora Zakładu karnego w Zamościu z dnia 25 listopada 2003 r. 
w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Zamościu uregulowano 
zasady i tryb udzielania osadzonym świadczeń medycznych w zamojskiej jednostce penitencjarnej. 
Zapewnia to osadzonym możliwość zgłoszenia się do ambulatorium raz w tygodniu 
a w przypadkach nie cierpiących zwłoki otrzymanie porady lekarskiej w każdym dniu pracy 
ambulatorium. Lekarze udzielają świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej. Są 
to świadczenia z zakresu podstawowej opieki lekarskiej. W przypadkach wątpliwych lub 
skomplikowanych korzysta się z porad specjalistów. Zaopatrywanie zakładu opieki zdrowotnej przy 
ZK w Zamościu w leki i materiały opatrunkowe odbywa się za pośrednictwem Okręgowego 
Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania. Leki 
dostarczane są sukcesywnie i nie stwierdzono przypadku aby pozostawiono chorego bez 
zaopatrzenia farmakologicznego.

Uwarunkowania budowlane ( konstrukcyjne ) nie pozwalają na zwiększenie 
powierzchni pól spacerowych. Zakład Kamy w Zamościu jest usytuowany w centrum miasta i nie 
ma możliwości powiększenia jego powierzchni aby zadowolić, być może słuszne uwagi 
osadzonych, dotyczące wielkości pól spacerowych.

W 2007 roku osoby osadzone w ZK w Zamościu wniosły 132 skargi z czego 
w 70 przypadkach skarżono się między innymi na niewłaściwe traktowanie przez funkcjonariuszy. 
W stosunku do roku poprzedniego zaznaczył się znaczący spadek tego rodzaju skarg. Na 130 skarg 
zarejestrowanych w 2006 r. aż 99 stanowiły skargi na niewłaściwe traktowanie osadzonych. Jak 
wynika z przedstawionej statystyki jest to znaczny bo 30 % spadek.

W z wiązią; z powyższym uprzejmie proszę o uwzględnienie mojej argumentacji 
dotyczącej uwag i wniosków zawartych w Informacji z czynności wizytacyjnych 
przeprowadzonych w Zakładzie Karnym w Zamościu w dniu 3 kwietnia 2008 r.
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