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W odpowiedzi na pismo RPO-728103-XIX/13/ET z dnia 26 czerwca 2013 roku 
informuję, że cela mieszkalna w której przebywa osadzony niepełnosprawny leżący, została 
wyremontowana i w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W chwili obecnej 
skazany ten nie wyraża zgody na umieszczenie w specjalistycznym oddziale szpitalnym 
przeznaczonym dla osób przewlekle chorych.

W związku z modyfikacjami systemu raportującego REPOS wprowadzonymi w miesiącu 
maju bieżącego roku, aktualnie możliwe jest wygenerowanie zestawienia kar i nagród w żądanym 
okresie, które przesyłam w załączeniu.

Natomiast w zakresie zaleceń Krajowego Mechanizmu Prewencji zajmuję następujące 
stanowisko:

zalecenie 1: wyposażenie łóżek piętrowych w oddziałach mieszkalnych I-II w drabinki i barierki 
zapobiegające upadkowi

Cele mieszkalne wyposażone są w łóżka koszarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Od 2008 roku wraz z pojawieniem się nowych wzorów łóżek (z drabinką i barierką) są kupowane 
takie łóżka. W maju 2013 roku zakupiono 48 sztuk przedmiotowych łóżek. Obecnie jednostka 
wyposażona jest w 103 łóżka nowego typu tj. 1/3 całego stanu. W kolejnych latach (2014-2017) 
planujemy wymienić cały stan łóżek na łóżka nowego typu.

zalecenie 2: wyposażenie cel mieszkalnych w szuflady do przechowywania rzeczy osobistych
osadzonych

Aktualnie nowe łóżka wyposażone są fabrycznie w szuflady. W miarę zakupu kolejnych 
łóżek, wyposażenie to będzie sukcesywnie wzrastać. Jednocześnie będące w użytkowaniu łóżka 
starego typu do końca 2013 r. zostaną wyposażone w 26 szuflad do przechowywania rzeczy 
osobistych osadzonych.

zalecenie 3: przywrócenie świetlicy je j pierwotnego przeznaczenia

W dniu 14 maja 2013 roku zakończono wykorzystywanie świetlicy do zakwaterowania 
osadzonych i przywrócono jej pierwotne przeznaczenie.



zalecenie 4: przygotowanie szerszej gamy oddziaływań kulturalno-oświatowych dla osób 
tymczasowo aresztowanych

Funkcjonariusze działu penitencjarnego dołożą wszelkich starań, aby rozszerzyć ofertę zajęć 
k-o poprzez wzbogacenie gamy gier oraz programów mających między innymi na celu 
zagospodarowanie czasu wolnego osobom tymczasowo aresztowanym. W II półroczu 2013 roku 
planuje się włączenie aresztowanych, w tych przypadkach, w których będzie to możliwe, zasadne 
i zgodne z innymi przepisami, na przykład w następujące programy: "Konstruktywna organizacja 
czasu wolnego", "W zgodzie z sobą i otoczeniem", "Złota godzina".

zalecenie 5: zapewnienie pomieszczenia do udzielania nagrody określonej w art. 138 § 1 pkt 3 kkw

Przeprowadziłem przegląd pomieszczeń jednostki. Stwierdzam, że możliwa jest przebudowa 
niektórych pomieszczeń administracyjnych aresztu w ten sposób, iż kosztem jednego z nich, 
powstanie odpowiedni pokój z zapleczem sanitarnym, spełniający stosowne wymogi. W chwili 
obecnej nie posiadam środków finansowych na utworzenie pomieszczenia do udzielania nagrody 
określonej w art. 138 § 1 pkt 3 kkw. Realizacja zalecenia jest uzależniona od otrzymania środków 
finansowych z na realizację zadania inwestycyjnego.

zalecenie 6: umożliwienie tymczasowo aresztowanym widzeń z małoletnimi do lat 15 
bez opiekuna także w święta

■ Tymczasowo aresztowanym została stworzona możliwość widzeń z małoletnimi do lat 15 
bez opiekuna także w święta.

zalecenie 7: zmianą § 2 7  pkt 3. ppkt 1 zarządzenia nr 63/2012 Dyrektora Aresztu Śledczego 
w Elblągu z dnia 23.10.2012r. w sprawie porządku wewnętrznego poprzez 
uzupełnienie tego podpunktu poprzez możliwość posiadania przez skazanych w celi 
również spodni nie stanowiących elementu odzieży skarbowej

Porządek wewnętrzny w rozdziale 8 § 27 pkt 3. ppkt 1. został zmieniony poprzez dodanie 
możliwości posiadania jednej pary spodni.

zalecenie 8: zwiększenie częstotliwości kąpieli

Poddano analizie umożliwienie osadzonym korzystanie z dwóch kąpieli w tygodniu. 
Rozwiązanie takie wymaga nie tylko zmian organizacyjnych, ale także zmusza areszt do ponoszenia 
dodatkowych kosztów na energię cieplną elektryczną oraz wodę. W chwili obecnej w budżecie 
jednostki nie posiadam w środków finansowych na zwiększenie wydatków. Dodatkowa kąpiel 
będzie odbywać się kosztem czasu przeznaczonego na inne czynności osadzonych, w tym 
oddziaływania penitencjarne. Funkcjonariusz, który aktualnie dozoruje kąpiel osadzonych i 
wymianę bielizny, w dni nie wyznaczone, jako dni kąpieli, wykonuje inne zadania służbowe, które 
to należałoby rozdysponować na innych funkcjonariuszy. Jednakże mając na uwadze Państwa 
sugestie, widzimy w pełni zasadne umożliwienie korzystania osadzonym dwa razy w tygodniu z 
kąpieli oraz raz w tygodniu z wymiany bielizny.

Jednostki penitencjarne podległe OISW w Gdańsku zostały objęte programem „Zielone 
inwestycje -  zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów 
publicznych” finansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
W ramach tego programu w Areszcie Śledczym w Elblągu planowana jest między innymi instalacja 
paneli solarnych służących do podgrzewania wody, co pozwoli na zwiększenie częstotliwości 
kąpieli bez otrzymania dodatkowych środków finansowych na ten cel.



zalecenie 9: wprowadzenie możliwości rozmów telefonicznych tymczasowo aresztowanych 
z obrońcami lub pełnomocnikami będącymi adwokatami albo radcami prawnymi.

W myśl art. 215 §1 kodeksu karnego wykonawczego, tymczasowo aresztowany ma 
ww. uprawnienie, jednakże art. 217c stanowi, że nie może on korzystać z aparatu telefonicznego 
oraz innych środków łączności przewodowej i bezprzewodowej. Wprowadzenie możliwości 
rozmów, o których mowa w zaleceniu, wymagałoby zmiany ustawowej.

Wyk. w 4 egz.:
1. adresat
2. OISW w Gdańsku
3. CZSW
4. a/a

Dziękując za dostrzeżenie dobrych praktyk, 
z wyrazami szacunku
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Ustosunkowując się do zaleceń wydanych dla Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej 
w Gdańsku w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji (RPO-728103-XIX/13/ET) po wizytacji 
przeprowadzonej w Areszcie Śledczym w Elblągu, poniżej przedstawiam stanowisko w sprawie. 
Zalecenie nr 1: Podjęcie pilnych działań zmierzających do przeniesienia osadzonego 
leżącego do zakładu karnego przystosowanego do potrzeb osobo niepełnosprawnych.

Aktualnie nie zachodzi konieczność przeniesienia osadzonego leżącego do zakładu 
karnego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W dniu 27 czerwca bieżącego 
roku w Areszcie Śledczym w Elblągu zakończono remont celi przeznaczonej dla osób 
niepełnosprawnych, dostosowując ją w pełni do potrzeb tej kategorii osób, również poruszających 
się na wózkach inwalidzkich. W związku z tym nie ma potrzeby transportowania skazanego 
do innej jednostki penitencjarnej.
Zalecenie nr 2: Zapewnienie środków finansowych na realizację zaleceń skierowanych 
do Dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu.

Do podległych jednostek penitencjarnych środki finansowe przekazywane są w skali 
proporcjonalnej do ich potrzeb oraz stosownie do aktualnej sytuacji budżetowej więziennictwa. 
Chociaż od wielu lat budżet więziennictwa pozwala na realizację zaledwie najpilniejszych zadań, 
jednostki otrzymują środki na bieżącą działalność, między innymi zakup łóżek dla osadzonych. 
Będące w użytkowaniu łóżka koszarowe, pomimo iż są zgodne z aktualnie obowiązującymi 
przepisami, są doposażane w szuflady na rzeczy, bądź stopniowo, w ramach posiadanych 
środków, wymieniane na łóżka z drabinkami i barierkami (w Areszcie Śledczym w Elblągu 1/3 
całego stanu to łóżka nowego typu). Wymiana będzie kontynuowana, aż do całkowitej zmiany 
wyposażenia w tym zakresie.

Dostrzegając konieczność zapewnienia pomieszczenia do udzielania nagrody określonej 
wart. 138 § 1 pkt 3 k.k.w. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku zwróci się 
do Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie z wnioskiem o wprowadzenie zadania 
inwestycyjnego utworzenia w Areszcie Śledczym w Elblągu takiego pomieszczenia do planu 
wydatków majątkowych.

Zwiększenie częstotliwości kąpieli osadzonych do dwóch w tygodniu wymaga dokonania 
w Areszcie Śledczym w Elblągu zmian organizacyjnych, które są trudne do zrealizowania 
w ramach aktualnego budżetu Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku. Jednakże 
w podległych jednostkach penitencjarnych planuje się wdrożenie programu „Zielone inwestycje -  
zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych”, który 
umożliwi wprowadzenie postulowanych zmian.

Wykonano w 3 egz.:
1. adresat
‘2. CZSW Warszawa -  Zespół Kontroli (do wiadomości) 
3. a/a 
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