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Odnosząc się do się treści uwag i wniosków sformułowanych w informacji 
o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w naszej 
placówce uprzejmie informuję, że:

- nieletni umieszczani są w izbie przejściowej:
a) po przyjęciu do placówki w oparciu o przepisy § 44 Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 17J  0.2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla 
nieletnich. Pobyt nieletnich w takiej sytuacji nie przekracza 14 dni.
b) w sytuacji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i porządku w placówce w oparciu
0 przepisy § 25 ust.l pkt 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dniał 7.10. 2001 r. 
w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Zgodnie z tym przepisem oraz 
opracowaną na jego podstawie wewnętrzną procedurą, dyrektor zakładu dla zapewnienia 
bezpieczeństwa i porządku w zakładzie może na czas określony umieścić nieletniego w izbie 
przejściowej. Wspomniana procedura zawiera zapis, że czas pobytu wychowanka w izbie 
przejściowej, również i w tym przypadku, nie powinien przekraczać 14 dni. W szczególnych 
sytuacjach, gdy założone cele nie zostały osiągnięte i zachowanie wychowanka w dalszym 
ciągu powodowałoby zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku w placówce pobyt w izbie 
przejściowej może być przedłużony do jednego miesiąca. Wychowanek, który oczekuje na 
umieszczenie w zakładzie o wzmożonym nadzorze może przebywać w izbie przejściowej 
do faktycznego zrealizowania przeniesienia. Taicie okoliczności zdarzają się niezwykle 
rzadko. W ostatnim okresie jeden z wychowanków rzeczywiście przebywał w izbie 
przejściowej około miesiąca. Po kilkumiesięcznym pobycie w Krajowym Ośrodku Psychiatrii 
Sądowej w Garwolinie, w ramach zastosowanego przez sąd środka leczniczego, stwierdzono, 
że nieletni nie jest osoba upośledzoną umysłowo ani chorą psychicznie. Autoagresywne
1 agresywne wobec innych zachowania, dewastowanie sprzętu, próby ucieczek, zdaniem 
lekarzy, są przejawem wyjątkowo głębokiej jego demoralizacji. Sformułowano wniosek
o umieszenie nieletniego w zakładzie poprawczym o wzmożonym nadzorze wychowawczym. 
Czas oczekiwania na zrealizowanie tego przeniesienia wynosił około miesiąca 
Deklarujemy, że będziemy ograniczać przypadki umieszczania nieletnich w izbie 
przejściowej oraz długość w niej pobytu do niezbędnego minimum.

- zgodnie z zaleceniem izby przejściowe zostaną wyposażone w sposób odpowiadający 
warunkom mieszkalnym. Została wydana dyspozycja kierownikowi administracyjno- 
gospodarczemu niezwłocznej realizacji tego zadania.
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- z uwagi na czas pobytu na zajęciach szkolno-warsztatowych nieprzekraczający 6-ciu godzin, 
drugie śniadanie wychowankowie otrzymują w postaci dodatkowej słodkiej bułki wydawanej 
przy śniadaniu. Wielu wychowanków przygotowuje poza tym kanapki. Zupę i chleb mogą 
wychowankowie spożywać bez ograniczenia. W każdym miesiącu każda z grup 
wychowawczych internatu otrzymuje z magazynu tzw. „żywieniówkę” stanowiącą artykuły 
spożywcze /mąka, cukier, jajka, olej, ziemniaki itp./ służące przygotowaniu posiłków 
we własnym zakresie, w ramach zajęć kulinarnych. Zewnętrzne kontrole nie wykazały 
niedostatków w zakresie obfitości posiłków. Nie mniej jednak, mimo ograniczania stawką 
przeznaczoną na żywienie, dołożymy starań by w rozsądnym zakresie zaspokoić oczekiwania 
wychowanków.

- zjawisko podkultury w różnym nasileniu występuje w każdej z podobnych do naszej 
placówek. Jest to konsekwencja faktu, że większość wychowanków wywodzi się ze 
środowisk, gdzie tradycyjne głęboko zakorzenione są zachowania subkulturowe. 
Systematycznie prowadzimy działania zapobiegające przejawom takich zachowań. Zdarzają 
się, mimo to, sytuacje, gdzie z uwagi na swoiste pojęcie solidarności oraz obawę 
wychowanków przed stygmatem donosicielstwa, kadra placówki z opóźnieniem dowiaduje 
się o takich patologicznych zachowaniach. Problemowi temu poświęcimy jeszcze więcej 
uwagi włączając m.in. tę tematykę do najbliższego plenarnego posiedzenia Rady Zakładu
i Schroniska,

- środki dyscyplinarne, w naszym przekonaniu, stosowane są w sposób zgodny 
z rozporządzeniem. Sygnalizowane przez wychowanków przypadki wyłączenia zasilania 
gniazdek elektrycznych lub możliwości oglądania telewizji rzeczywiście mają miejsce. Są one 
jednak podyktowane koniecznością zapewnienia przestrzegania porządku dnia /np. ciszy 
nocnej, godziny samokształcenia/, a nie mają wymiaru karania. Nieudzielanie przepustki lub 
urlopu na okres 5 miesięcy wynika wprost z zapisu § 22 Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 20.07..2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów 
poprawczych i schronisk dla nieletnich,

- od 10-go stycznia 2010 r. na terenie naszej placówki funkcjonuje lodowisko, z którego 
codziennie korzystają wychowankowie. Rozwiązuje to problem ograniczenia pobytu na 
świeżym powietrzu okresie zimowym,

- zostanie opracowana procedura postępowania z korespondencją w sposób zgodny z u.p.n. 
Będzie ona wdrożona do realizacji po zaopiniowaniu przez Radę Zakładu i Schroniska na 
najbliższym plenarnym posiedzeniu.

- regulamin pobytu w izbie przejściowej zostanie uzupełniony o zapisy określające prawo 
wychowanków umieszczonych w izbie przejściowej do kontaktów z rodziną (widzeń
i rozmów telefonicznych). Zmiany w regulaminie zostaną wdrożone po zaopiniowaniu ich 
przez Radę Zakładu i Schroniska.

- wychowawcy pracujący w grupie I schroniskowej zostali zobowiązani do bezwzględnego 
przestrzegania obowiązujących zasad używania w placówce wyrobów tytoniowych 
(procedura nr 55),



- dokonane zostaną zmiany w regulaminie placówki zgodnie z zaleceniami. Zmiany te 
zostaną wdrożone po zaopiniowaniu ich przez Radę Zakładu i Schroniska oraz zatwierdzeniu 
przez Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce.

- regulamin izby izolacyjnej (procedura nr 8 ) zostanie zmieniony zgodnie z zalecaniem. 
Zmiany te zostaną wdrożone po zaopiniowaniu ich przez Radę Zakładu i Schroniska na 
najbliższym posiedzeniu plenarnym. Regulamin ten zostanie włączony jako załącznik do 
regulaminu placówki,

- natryski zostały wyposażone w maty antypoślizgowe oraz zasłony, zgodnie z zaleceniem.

- w lodówce z próbkami żywności zostało zamontowano odpowiednie zamknięcie.

- kierownik administracyjno-gospodarczy oraz kierownicy działów pismem dyrektora zostali 
zobowiązani do bieżącego monitorowania stanu technicznego instalacji i wyposażenia oraz 
dokonywania na bieżąco napraw pojawiających się usterek.

- Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji 
w Ministerstwie Sprawiedliwości

- Kierownik OZNP przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku

- Przewodniczący Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 
Sądu Rejonowego w Ostrołęce

- Helsińska Fundacja Praw Człowieka

- „ Porozumienie na rzecz wprowadzania OPCAT „
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