
O kręgow y Insp e kto ra t 
S łużby W ięziennej w  O polu 

ul. Sądowa 2 
45-033 Opole

RPW/70837/2015 P
tel. (77)4539761 Data=2015- 11-12  

fax. (77) 4544439 
e-mail: oisw_opole@sw.gov.pl

OI/D-0912-3/15/3880 Opole, J  listopada 2015 r.

BIURO RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH B iu ro

Rzecznika Praw O byw ate lsk ich  

w  W arszaw ie
wnt. 2015 "11" f 2

ZAŁ....... .t........ NR
W odpowiedzi na zalecenia zawarte w piśmie KMP.571.10.2015.JJ z dnia 

5.10.2015 r. (data wpływu: 12.10.2015 r.) dotyczące wizytacji Krajowego Mechanizmu 

Prewencji w Areszcie Śledczym w Opolu, informuję.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu będzie zabiegać o umożliwienie 

zatrudnienia w Areszcie Śledczym w Opolu lekarzy specjalistów w brakujących 

dziedzinach, gdy tylko pojawi się możliwość otrzymania dodatkowych środków 

budżetowych lub dodatkowych etatów.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu dokonuje podziału środków 

posiadanych w planie finansowym, po analizie potrzeb w zakresie remontów, bieżącej 

konserwacji obiektów i wyposażenia, zgłaszanych przez jednostki podległe. Głównym 

kryterium podziału jest wartość remontu i jego istotność z punktu widzenia 

funkcjonowania jednostek. Bieżące remonty, naprawy i zakupy, jednostki realizują 

w ramach posiadanego planu finansowego.

W związku z powyższym na wykonanie częściowego zadaszenia pól spacerowych 

w Areszcie Śledczym w Opolu zapewnione zostaną dodatkowe środki finansowe wg 

zgłoszonych potrzeb. Ponadto zabezpieczone również będą środki na dostosowanie izby 

chorych w Areszcie Śledczym w Opolu do wymogów rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych 

wolności.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu w ramach współpracy 

z Urzędem Marszałkowskim w Opolu zorganizował w roku bieżącym (17-18.03.2015 r.) 

dla psychologów z jednostek okręgu opolskiego szkolenie pn. "Oddziaływania 

psychologiczne wobec osób pozbawionych wolności ujawniających syndrom DDA”, które 

prowadził specjalista psychologii klinicznej i psychoterapii uzależnień. W trakcie w/w 

szkolenia psycholodzy mieli możliwość przepracowania i omówienia wątpliwości
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związanych z trudnymi przypadkami podczas pracy z osadzonymi oraz możliwość 

weryfikacji podjętych działań psychologicznych. W roku 2016 planowane jest 

przeprowadzenie kolejnych tego typu szkoleń.

Informuję również, że w związku z realizacją projektu pn. „Stop przemocy -  druga 

szansa. Podniesienie kompetencji kadry penitencjarnej we wzmocnieniu działań 

edukacyjno -  korekcyjnych wobec skazanych sprawców przemocy w rodzinie 

odbywających karę pozbawienia wolności za znęcanie się nad członkami rodziny”, 

realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego, wychowawczyni Aresztu Śledczego w Opolu uczestniczy 

obecnie w szkoleniu superwizyjnym. Udział ww. szkoleniu większej liczby funkcjonariuszy 

był niemożliwy, z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w skali kraju.

Dlatego też Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu zabiegać będzie

o wyodrębnienie w planie finansowym w 2016 r. środków z przeznaczeniem na szkolenia 

superwizyjne.
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Biuro

Rzecznika Praw Obywatelskich 

Krajowy Mechanizm Prewencji

W odpowiedzi na raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z 
wizytacji Aresztu Śledczego w Opolu, przeprowadzonej w dniach 9-10 czerwca 2015r 
przekazuję informacje dotyczące zawartych w nim uwag i zaleceń.

Zalecenia KMP:

1.1 wydawanie decyzji o umieszczeniu w celi, w których powierzchnia przypadająca na 1
j6St mnieJsza niż 3m zgodnie z przepisami k.k.w. z zachowaniem terminu 

180 dni od dnia zakończenia okresu, na który nastąpiło poprzednie umieszczenie.

Przeszkolono osoby wydające decyzje i koordynujące umieszczanie osadzonych w 
celach przeludnionych w powyższym zakresie. Zobligowano ich do stosowania 
wykładni zachowania terminu upłynięcia 180 dni od dnia zakończenia okresu, na który 
nastąpiło poprzednie umieszczenie w celi, w której powierzchnia przypadająca na 1 
osadzonego jest mniejsza niż 3m2. W roku 2015 nie było potrzeby umieszczania 
osadzonych w takich celach.

1.2 Przeprowadzanie badań lekarskich pod nieobecność niewykonującego zawodu 
medycznego funkcjonariusza Służby Więziennej, z wyjątkiem sytuacji, gdy lekarz sobie 
tego życzy wobec konkretnego osadzonego.

Obecnie osadzeni w Areszcie Śledczym w Opolu są badani tylko w obecności lekarza i 
personelu pielęgniarskiego. W szczególnych przypadkach na pisemną prośbę lekarza 
uczestniczy w tym funkcjonariusz działu ochrony.

1.3 Przeprowadzanie badań laboratoryjnych w sytuacji, gdy skazany kwestionuje wynik 
badania nieinwazyjnego i domaga się bardziej rzetelnego.
Przyjęto zasadę, iż w przypadku gdy osadzony będzie kwestionował wyniki badań 
przeprowadzonych na obecność środka odurzającego lub substancji psychotropowych 
w organizmie za pomocą testerów znajdujących się na wyposażeniu jednostki 
organizacyjnej, podda się go badaniom laboratoryjnym.

1.4 Realizowanie prawa osób tymczasowo aresztowanych, po osadzeniu w Areszcie 
Śledczym do niezwłocznego poinformowania osób bliskich o miejscu ich pobytu.

W Areszcie Śledczym w Opolu tymczasowo aresztowani mają zapewnione prawo do 
niezwłocznego poinformowania osób bliskich o ich miejscu pobytu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Niezwłocznie po przyjęciu do tutejszej jednostki 
penitencjarnej funkcjonariusze działu ewidencji umożliwiają powiadamianie osób 
najbliższych o miejscu pobytu osadzonego w tutejszej jednostce penitencjarnej (w 
formie pisemnej). Ponadto osoba tymczasowo aresztowana (jak i skazana) może się
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zwrócić z taką prośbą do funkcjonariuszy policji. Osoby tymczasowo aresztowane 
mogą także w każdym czasie nawiązać kontakt listowny z osobami bliskimi.

Po nowelizacji KKW od 01.07.2015 został zmieniony porządek wewnętrzny jednostki, 
zgodnie z którym umożliwiono tymczasowo aresztowanym (za zgodą organu 
dysponującego) korzystanie z aparatów telefonicznych.

1.5 Podjęcie stosownych działań, aby wizyty u lekarzy specjalistów były umawiane 
niezwłocznie po wydaniu zalecenia lekarskiego.
Stwierdzony w czasie wizytacji przedstawicieli KMP jeden przypadek umówienia wizyty 
u lekarza specjalisty dotyczył osadzonego, który został przetransportowany do nas z 
innej jednostki penitencjarnej. Generalną zasadą przyjętą w tutejszej jednostce jest to, 
iż zlecenia na konsultacje specjalistyczne są przyjmowane tego samego dnia! 
Umawianie na tego typu konsultacje odbywa się drogą telefoniczną, co nieraz 
technicznie jest niemożliwe w tym samym dniu. Pilne konsultacje specjalistyczne 
odbywają się natychmiast.

1.6 Pozyskanie dodatkowego personelu medycznego, który wypełniłby braki kadrowe.
W 2015r podejmowaliśmy próby zatrudnienia brakujących lekarzy specjalistów, lecz 
ze względu na brak chętnych nie doszło to do skutku. W związku z tym cząstka etatu 
została czasowo przesunięta dla pielęgniarki.
Osadzeni, którzy potrzebują specjalistycznych konsultacji lekarskich mają zapewnioną 
opiekę lekarską w zewnętrznych placówkach służby zdrowia. W dalszym ciągu jednak 
będziemy zabiegać o możliwość zatrudnienia lekarzy specjalistów w brakujących 
dziedzinach, gdy tylko pojawi się możliwość otrzymania dodatkowych środków 
budżetowych na kontrakty.

1.7 Uwzględnienie podczas najbliższego remontu odnowienia cel mieszkalnych 
wskazanych w raporcie
W harmonogramie robót remontowych i konserwacyjnych na 2016 r. zostaną 
uwzględnione potrzeby przeprowadzenia remontów cel mieszkalnych, które w chwili 
obecnej tego wymagają. Cele mieszkalne wskazane w raporcie tj.: 27 i 127 będą 
wyremontowane w I kwartale 2016r. Ujęta w raporcie cela 28 została wyremontowana 
w lipcu 2015r, zgodnie z zaplanowanymi pracami remontowymi na rok bieżący.

1.8 Systematyczna wymiana zniszczonego i wyeksploatowanego wyposażenia w celach.

Jednostka prowadzi na bieżąco remonty i konserwację sprzętu kwaterunkowego w 
celach mieszkalnych. Ponadto w miarę posiadanych środków finansowych realizujemy 
zakupy sprzętu i sukcesywnie go wymieniamy. Nadmieniam, że w naszej jednostce nie 
występuje sprzęt starego typu. Jest to sprzęt starszy, mocniej wyeksploatowany, który 
na bieżąco jest konserwowany. Całość wyposażenia cel mieszkalnych jest zgodna z 
Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.01.2014 roku w sprawie 
warunków bytowych osób osadzonych w zakładach i aresztach śledczych

1.9 Wyodrębnienie stanowisk prysznicowych w łaźni oddział III.

Wyodrębnienie stanowiska prysznicowego w postaci montażu przegrody między 
prysznicami będzie wykonane do końca miesiąca listopada b.r.

1.10 Wykonanie remontu w łaźni w oddziale IV.
Remont łaźni w części diagnostycznej oddziału IV został zakończony 25.06.2015r..

1.11 Umieszczenie kontenerów na śmieci w większej odległości od cel mieszkalnych
Kontenery na śmieci zostały przestawione i umieszczone w innym miejscu, w znacznej 
odległości od okien cel mieszkalnych. Po każdorazowym użyciu pokrywy kontenerów 
są opuszczane aby zminimalizować nieprzyjemną woń.

1.12 Wykonywanie częściowych zadaszeń pól spacerowych



W harmonogramie robót remontowych i konserwacyjnych na 2016 r. zostaną 
uwzględnione potrzeby wykonania zadaszeń na polach spacerowych. Realizacja tego 
zadania odbędzie się w I półroczu 2016r.

1.13 Ustawienie strefy maskującej intymne części ciała skazanego oraz wykonywane przez 
niego czynności fizjologiczne -  w celi 71- w odpowiedni sposób

W celi 71 rozmiar strefy maskującej intymne części na kamerze został zwiększony, jed 
nocześnie została zwiększona rozdzielczość pikseli maskujących intymne części ciała.

1.14 Wyposażenie kamery zainstalowanej w przedsionku celi zabezpieczającej w funkcję 
maskowania stref intymnych

Nowa kamera umiejscowiona w przedsionku celi zabezpieczającej została 
skonfigurowana w taki sposób aby maskować intymne części ciała jak i intymne 
czynności fizjologiczne, zgodnie ze złożonym zapewnieniem przedstawicielom KMP 
podczas wizytacji jednostki, kiedy to trwał montaż monitoringu w celi zabezpieczającej.

1.15 Zabudowanie lub osłonięcie okna dzielącego kącik sanitarny od reszty celi (c.71 i 122)
Osłonięcie okienka dzielącego kącik sanitarny od reszty celi nr 71 i 122 zostało 
wykonane w sposób trwały poprzez zamalowanie farbą olejną szyby okiennej.

1.16 Podjęcie działań w kierunku udostępnienia osadzonym aktualnych cenników oraz 
monitorowanie cen artykułów
Podjęto działania mające na celu udostępnianie osadzonym aktualnych cenników 
artykułów spożywczych dostępnych w kantynie. Cenniki dostępne są m in. w 
świetlicach i na tablicach ogłoszeniowych w oddziałach mieszkalnych, jak również u 
wychowawców. Ceny artykułów spożywczych dostępnych w sprzedaży w kantynie 
monitorowane są raz w kwartale lub po zgłoszeniach osadzonych. Ostatnia kontrola 
cen odbyła się w miesiącu wrześniu. Nie odnotowano znacznego zawyżania cen, a 
ceny kontrolowanych artykułów były zgodne z wykazami. Następna kontrola cen 
odbędzie się w miesiącu listopadzie.

1.17 Wyposażenie celi 28 i 113 w egzemplarze porządku wewnętrznego oraz informatory dla 
tymczasowo aresztowanych, skazanych oraz ukaranych
Niedobory egzemplarzy porządku wewnętrznego Aresztu Śledczego w Opolu oraz 
informatorów dla tymczasowo aresztowanych, skazanych oraz ukaranych są 
systematycznie uzupełniane przez kadrę penitencjarną. Głównie dotyczy to cel 
przejściowych, kiedy to osadzeni po dokonaniu przez administrację czynności, o 
których mowa w art. 79b§1 Kkw są przemieszczani do wyznaczonych cel 
mieszkalnych zgodnie z nadaną grupą i podgrupą klasyfikacyjną. Często zdarza się, iż 
przemieszczani osadzeni przenoszą się wraz z porządkami wewnętrznymi jednostki, 
czy też informatorami, mimo iż każda z wyznaczonych cel jest zaopatrzona w 
egzemplarz porządku wewnętrznego. Zarówno wychowawcy jak i oddziałowi 
permanentnie informują, aby w trakcie dokonywanych przemieszczeń nie przenosić 
wyposażenia celi, jak i porządków wewnętrznych jednostki.
Nadmienić także należy, iż przy przyjęciu do jednostki penitencjarnej, podczas 
rozmowy informacyjnej, niezwłocznie osadzony jest zapoznawany z porządkiem 
wewnętrznym obowiązującym w Areszcie Śledczym w Opolu oraz prawami i obowiązki 
wynikającymi z Kkw i regulaminu.
Osadzeni każdorazowo są informowani o możliwości zwracania się do przełożonych 
ze sprawami osobistymi, problemami oraz trudnościami wynikającymi z konsekwencji 
pobytu w zakładzie karnym. Ponadto są informowani o możliwości wystąpienia 
zagrożeń dla ich bezpieczeństwa osobistego lub innych osadzonych oraz możliwością 
zetknięcia się z przejawami negatywnych zachowań charakterystycznych dla 
środowisk przestępczych oraz koniecznością bezzwłocznego powiadamiania 
przełożonych o tych zagrożeniach, w tym także o sposobach przekazywania tych



informacji i unikania zagrożeń.
Osadzeni zapoznawani są także ze sposobami kontaktowania się ze światem 
zewnętrznym, formami dostępnych zajęć k-o i sportowych, możliwością udziału w 
posługach religijnych, a także możliwością zetknięcia się w warunkach izolacji z 
substancjami, których spożywanie, posiadanie lub transfer są zabronione oraz o 
potrzebie zgłaszania przełożonym informacji świadczących o takich zdarzeniach.

1.18 Objęcie funkcjonariuszy Służby Więziennej szkoleniami na temat praw osób 
pozbawionych wolności oraz standardów międzynarodowych obowiązujących w tym
ZaKiGSI6.

Najbliższe szkolenie dla funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Opolu, dotyczące praw 
osób pozbawionych wolności oraz standardów międzynarodowych obowiązujących w 
tym zakresie odbędzie się w grudniu br.

1.19 Zapewnienie psychologom regularnej superwizji
Budżet Aresztu Śledczego na chwilę obecną nie dysponuje środkami sfinansowanie 
superwizji dla psychologów. Jako że jest niewielu certyfikowanych specjalistów, 
uprawnionych do prowadzenia grup superwizyjnych, przedsięwzięcie to nie jest 
możliwe bez uzyskania konkretnego zaplecza finansowego, o które bedziemv 
zabiegać. 1

1.20 Wyodrębnienie pomieszczenia do udzielania widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez 
osoby dozorującej

Jednostka podjęła działania i wyodrębniła pomieszczenie do udzielania widzeń w 
oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej. Aktualnie trwają prace remontowe
i adaptacyjne tego pomieszczenia. Przewidywane zakończenie prac i oddanie 
pomieszczenia do użytkowania będzie możliwe w połowie miesiąca listopada b r.

1.21 Poinformowanie osadzonych o możliwości dostępu do wybranych stron Biuletynu 
Informacji Publicznej.
Od dnia 01 lipca 2015r. informacje związane z dostępem do wybranych stron Biuletynu 
Informacji Publicznej zostały ujęte w Porządku Wewnętrznym Aresztu Śledczego w 
Opolu (zarówno dla osadzonych kobiet jak i mężczyzn). Powyższe Zarządzenie 
Dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu w sprawie Porządku Wewnętrznego Aresztu 
Śledczego w Opolu zawiera regulamin korzystania z usług „Internet dla Osadzonych", 
który stanowi załącznik Nr 2 niniejszego zarządzenia.
Powyższe informacje widnieją także na tablicach informacyjnych w poszczególnych 
oddziałach mieszkalnych. Wątpliwości z tym związane na bieżąco, zarówno w trakcie 
wizytacji cel jak i rozmów indywidualnych weryfikuje kadra penitencjarna.
Stosowne informacje będą także umieszczane w gazetce więziennej „Na Sądowej 4”.

1.22 Dostosowanie izby chorych do wymogów rozporządzenia , zgodnie z pkt.5 Raportu.
Jednostka nasza zgodnie z zarządzeniem 55/13 Dyrektora Generalnego Służby 
Więziennej z dnia 20.12.2013 r. nie jest przeznaczona dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. Na początku 2016 roku sporządzimy stosowny wniosek do 
OISW w Opolu o uzyskanie środków finansowych na ten cel. Do prac 
modernizacyjnych przystąpimy niezwłocznie po uzyskaniu środków i dostosujemy izby 
chorych do wymogów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012 r. w 
sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 
urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności. Przewidywany 
termin realizacji to I półrocze 2016 r.
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