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W odpowiedzi na zalecenia zawarte w piśmie RPO-739190A/II-

720.5/13/MKu z dnia 14 sierpnia 2013 roku, dotyczącym wizytacji Krajowego

Mechanizmu Prewencji w Oddziale Zewnętrznym Przywary, podległym Zakładowi

Karnemu nr 1 w Strzelcach Opolskich, informuję.

1. W Oddziale Zewnętrznym Przywary planowane jest w najbliższym czasie 

oddanie do użytku nowego budynku ZOZ, w którym znajdują się 

pomieszczenia przeznaczone na izby chorych.

2. Z dniem oddania do użytku nowego pawilonu mieszkalnego w Oddziale 

Zewnętrznym Przywary, świetlicom, którym zmieniono przeznaczenie na cele 

mieszkalne, zostanie przywrócona pierwotna funkcja.

3. Z budżetu Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu przekazane 

zostaną dodatkowe fundusze z przeznaczeniem na prace remontowe 

związane z wydzieleniem w już istniejących łaźniach odrębnych stanowisk 

prysznicowych, które oddzielałyby osadzonych zapewniając intymność. 

Ponadto informuję, że łaźnia znajdująca się w budynku planowanego do 

uruchomienia, nowego oddziału mieszkalnego posiada odpowiednie 

przesłony.

4. Biblioteka Oddziału Zewnętrznego Przywary została uzupełniona 

w „Informatory dla cudzoziemców”. W razie konieczności dodania do zbioru 

nowych egzemplarzy, z budżetu Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej 

w Opolu wydzielone będą dodatkowe fundusze, które zostaną na ten cel 

przekazane jednostce.
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5. Z dniem oddania do użytku nowego pawilonu mieszkalnego w Oddziale 

Zewnętrznym Przywary, każdy z psychologów będzie posiadał swój gabinet. 

Ponadto informuję, że Okręgowy Inspektorat Służby W ięziennej w Opolu 

z dniem 10 lipca 2013 r. w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim w 

Opolu, wystąpił z propozycją przeprowadzenia w przyszłym roku superwizji 

dla kadry penitencjarnej realizującej programy resocjalizacyjne dla sprawców 

przemocy w  rodzinie.

W załączeniu przesyłam odpowiedź Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 

w  Strzelcach Opolskich na Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji.

Załącznik:
1. Odpowiedź Dyrektora Zakładu Karnego w Grodkowie (sygn. OP fV/504/13/20235 z dnia 25.09.2013 r.)

Wykonano w 3 eaz.
JEgz. nr 1 -  Adresat
Egz. nr 2 -  Zespół Kontroli CZSW w Warszawie (odpowiedź na ZK-0912-28/13/534 z dnia 4.09.2013 r.) 
Egz. nr 3 -  A/a 
Sporządziła: K. idziorek



ppor Ryszard Rapacz
p.o. zastępca kierownika DKw.

Przywary, dn. 06.09.2013r.

Pan Dyrektor 
Zakładu Karnego Nr 1 
w Strzelcach Opolskich

Raport

W związku z decyzją Pana Dyrektora o utrzymaniu dodatkowej drugiej kąpieli w tygodniu 

„do odwołania” proszę o wprowadzenie zmian w planie kąpieli i korzystania z magazynu: 

Poniedziałek: kąpiel z wymianą bielizny - oddziału XI, X3

Skazani zatrudnieni na stanowiskach „sprzątający oddziału” i „roznoszący posiłki” będą 

korzystali z kąpieli w terminie wyznaczonym dla danego oddziału.

Ze względu na mnogość obowiązków kwatermistrza oddziałowego pawilonu X, wnioskuję

aby:

- w czwartek do godz. 12.00 .kąpiel skazanych oddziału X3 realizował wyznaczony f-sz D.O., a 

popołudniową kąpiel skazanych pracujących przeprowadzi f-sz D.Kw.

- w piątek do godz. 10.00 kąpiel skazanych oddziału XI realizował będzie f-sz D.Kw. a w godz. ok. 

10.00^12.00 kąpiel skazanych oddziału X2 realizował będzie wyznaczony f-sz D.O.

Ponadto w celu sprawnej realizacji harmonogramu należy:

- w czwartek w godz. 8.00^12.00 f-sz D.O. pobierać będzie do prac porządkowych na łaźni 

osadzonego zatrudnionego nieodpłatnie wg. wykazu przekazanego oddziałowemu oddziału X3.

- utrzymać godziny kąpieli od 8.00,

- utrzymać godziny pobierania do pracy skazanych zatrudnionych w łaźni (7.30^15.30),

Wtorek : kąpiel z wymianą bielizny- oddziału X2

Środa: magazyn - oddziału XI, X2, X3

Czwartek: kąpiel dodatkowa - oddziału X3

Piątek: kąpiel dodatkowa - oddziału XI, X2
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ZAKŁAD KAR.

ZAKŁAD KARNY Nr 1 w STRZELCACH OPOLSKICH

47-100 Strzelce Opolskie ul. Karola Miarki 1 

Tel. 77 462 15 20 Fax. 77 - 440-04-26 

Oddział Zewnętrzny Przywary - Tel. 34 3538505 fax. 105 

zk_1_strzelce_opolskie@sw.gov.pl
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Strzelce Opolskie/Przywary , & wrzesień 2013 r.
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Pani
płk Lidia Olejnik 
Dyrektor Okręgowy 
Służby Więziennej 
w Opolu

W załączeniu przesyłam w 3 egzemplarzach odpowiedzi na Raport Krajowego 

Mechanizmu Prewencji z wizytacji Oddziału Zewnętrznego w Przywarach.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Z A K L A D li KARNEGO NR I 

w Strze|cą||| Opolskich

pptk mgr Jacek Bieszczad

Wyk, w 2 egz.
1 egz. - Adresat
2 egz. -  A/a 
Sporządził: K. Z.

mailto:zk_1_strzelce_opolskie@sw.gov.pl


mł. chor. Małgorzata Turłowicz 
mł. inspektor D/Kw

Strzelce Op.7 dn. 9 września 2013r.

"Pan Dyrektor 
Zakładu Karnego Nr 1 
w Strzelcach Opolskich

Nawiązując do pisma RPO-739190-Vil-720.5/13/MKu z 14 sierpnia 20013r., które 
dotyczy wizytacji przez przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Oddziale 
Zewnętrznym w Przywarach, informuję Pana Dyrektora, iż skazani 
( ), którzy jechali w dniu r. do OZ Przywary
otrzymali w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich (w dniu wyjazdu) śniadanie 
oraz obiad. Dopiero po obiedzie (o godz.1257według książki ruchu osadzonych) zostali 
pobrani z oddziału A2 (Izba Chorych) i odprowadzeni do celi transportowej.
W załączeniu kserokopia raportu stanu żywionych oraz kserokopia książki ruchu 
osadzonych (strona, która dotyczy sprawy).
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ZAKŁAD KARNY
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DKW/072/2/13

Brzeg 17.09.2013r.
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Pan Dyrektor 
Zakładu Karnego nrl 

w Strzelcach Opolskich

W odpowiedzi na raport Krajowego Mechanizmu Prewencji nr KPO- 
739190-Vn-720.5/13/MKu, w którym została poruszona sytuacja 
przetransportowania skazanego z ZK Brzeg do ZK nr 1 Strzelce
Opolskie w dniu r. informuję że w tym dniu % ZK Brzeg do ZIC nr 1
Strzelce Opolskie przetransportowano 3 osadzonych, którzy zgodnie z 
Zarządzeniem nr 4 /2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 6 
lutego 2013r, “w sprawie realizacji uprawnień do wyżywienia osób osadzonych 
w nakładach karnych i aresztach śledczych” otrzymali w porze śniadania gorący 
posiłek w formie stupy % "wkładką”, natomiast zamiast obiadu i kolacji suchy 
prowiant, w którego skład wchodzi, chleb 400g9 margarynaSOg, woda mineralna 
lszt,cebula 15Gg, jabłko 150g? twaróg 100g, pasztet drobiowy 130g. Asygnaty 
transportowe zostały potwierdzone własnoręcznym podpisem osób 

. transportowanych.

Wykonano w 2 ugz.
1. egz, adresat
2, egz. a/a MK.
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ZAKŁAD KARNY Nr 1 w STRZELCACH OPOLSKICH

S Ł U Ż B A
W I Ę Z I E N N A

47-100 Strzelce Opolskie ul. Karola Miarki 1 

Tel. 77 462 15 20 Fax. 77 - 440-04-26 

Oddział Zewnętrzny Przywary - Tel. 34 3538505 fax. 105 

zk_1 _strzelce_opolskie@sw.gov.pl
______________________

ul. K aro la  M iark i 1 
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Strzelce Opolskie/ Przywary, wrzesień 2013 r.
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Biuro ZAŁ. . NR

Rzecznika Praw Obywatelskich 
w Warszawie

W odpowiedzi na zalecenia zawarte w piśmie RPO-739190-VII-720.5/13/MKu 
z dnia 14 sierpnia 2013 roku, dotyczącym wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji 
w Oddziale Zewnętrznym Przywary podległym Zakładowi Karnemu nr 1 w Strzelcach 
Opolskich, informuję.

Ad1). zmianę sposobu informowania osadzonych o sposobie rozpatrzenia skarg, 
próśb i wniosków, zgodnie z pkt 6 Raportu - na wszystkie prośby i skargi złożone przez 
osadzonych, które zostały zarejestrowane, osadzeni otrzymują pisemne odpowiedzi, 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra sprawiedliwości z dnia 
13 sierpnia 2003r w sprawie sposobów załatwiania wniosków skarg i próśb dla 
osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Ad2). wyeliminowanie nieprawidłowości w sposobie zwracania się przez niektórych 
funkcjonariuszy do osadzonych - w trakcie odpraw penitencjarno - ochronnych, odpraw 
oddziału penitencjarnego oraz szkoleń dla funkcjonariuszy, kierownictwo jednostki stale 
przypomina o wymogu zwracania się do osadzonych z poszanowaniem ich godności. 
Twierdzenie zespołu, iż przypadki zwracania się do skazanych „na ty” dotyczą 
pojedynczych funkcjonariuszy, świadczy, iż nie jest to zjawiskiem dotyczącym całej załogi. 
Wyeliminowanie nawet tych pojedynczych przypadków jest priorytetem kierownictwa 
jednostki.

Ad3). szczegółowe zbadanie sposobu traktowania pacjentów przez kierownika 
ambulatorium - kierownictwo jednostki dokonało sprawdzenia sposobu zwracania się 
przez lekarza do osadzonych. Kontrola nie wykazała, iż lekarz traktuje osadzonych w 
sposób niewłaściwy. Pragnę nadmienić, iż lekarze (zatrudnione są dwie osoby), 
przyjmujący w naszej jednostce mają pod opieką ponad 450 osadzonych, wśród których 
zdarzają się niezadowoleni pacjenci. Na niezadowolenie mogą wpływać podejmowane 
przez osadzonych nieudane próby wymuszenia leków od lekarza. Sytuacja ta, może 
czasami prowadzić do wymiany zdań odbieranych przez osadzonych, jako aroganckie 
zachowanie.
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Ad4). zweryfikowanie informacji dotyczącej wykorzystywania osób 
niepełnosprawnych prze współosadzonych, a w przypadku potwierdzenia podjęcie 
odpowiednich działań eliminujących tę praktykę - w związku z powzięciem przez 
przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich, informacji dotyczącej wykorzystywania 
osób niepełnosprawnych ruchowo przez współosadzonych w zakresie sprzątania cel 
mieszkalnych, dokonano weryfikacji stanu faktycznego. W chwili obecnej w Oddziale 
Zewnętrznym Przywary znajdują się dwie osoby niepełnosprawne ruchowo. 
Przeprowadzono z nimi rozmowy. Osadzeni oświadczyli, iż z uwagi na swoją 
niepełnosprawność nie uczestniczą w sprzątaniu cel mieszkalnych i wobec takiej sytuacji 
nikt ich nie szykanuje. Nadmieniam, iż problematyka ta jest przedmiotem troski 
kierownictwa jednostki, a funkcjonariusze w trakcie wizytacji cel mieszkalnych stale 
monitorują przedmiotową kwestię.

Ad5). zmianę miejsca, w którym dokonywana jest kontrola osobista osadzonych -
kontrola osobista osadzonych w pomieszczeniu palarni dokonywana jest tylko dwa razy 
w roku, podczas kontroli generalnej wynikającej z § 72. pkt. 5 Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 roku, w sprawie sposobów ochrony 
jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Nadmienić jednak należy, że kontrola 
generalna przeprowadzona jest w godzinach porannych, w związku z czym pomieszczenie 
palarni nie jest zadymione. Funkcjonariusze w trakcie kontroli osobistej wyposażają 
pomieszczenie palarni w odpowiednie wykładziny dywanowe, jak również drewniany stolik, 
na którym osadzeni mogą złożyć swoją odzież.
Kierownictwo jednostki, podjęło decyzję, że w chwili zasiedlenia drugiego pawilonu 
mieszkalnego nastąpi reorganizacja struktur działowych, a tym samym pojawi się 
możliwość wydzielenia odpowiedniego pomieszczenia, przystosowanego do celów kontroli 
osobistej.

Ad6). zapewnienie pełnego wyżywienia osobom przetransportowanym do jednostki
- obowiązek wyżywienia skazanych w Oddziale Zewnętrznym Przywary spełniany 
i realizowany jest zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2013 Dyrektora Generalnego Służby 
Więziennej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie realizacji uprawnień do wyżywienia osób 
osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Osadzeni, którzy zostali do nas 
przetransportowani w dniu r. z Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich,
byli tam prowiantowani i otrzymali śniadanie oraz obiad (ciepły posiłek) - w załączeniu 
raport służby żywnościowej z Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich. 
Po przyjeździe do Oddziału Zewnętrznego Przywary otrzymali kolację - w załączeniu 
raport stanu żywionych i dyspozycja z działu ewidencji.

Ad7). zgodne z przepisami wydawanie decyzji o dopuszczeniu oszczędności stawek 
dziennych wyżywienia do wysokości 20% - decyzje w przedmiotowym zakresie 
wydawane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 
2003 roku w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet 
wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych. Ewentualne 
odstępstwa zgodnie z przytoczonym przepisem, dopuszczalne będą jedynie 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych z sezonowością występowania 
artykułów spożywczych na rynku.

Ad8). wyodrębnienie na terenie OZ izb chorych - pragnę poinformować, iż w nowym 
budynku przeznaczonym na ZOZ, są wydzielone odpowiednie pomieszczenia spełniające 
wszystkie wymogi dotyczące izb chorych.

Ad9). przywrócenie świetlicom ich pierwotnej funkcji - w związku z utrzymującym się 
w skali kraju wysokim zaludnieniem jednostek penitencjarnych, w szczególności jednostek 
przeznaczonych dla recydywistów, zaistniała potrzeba zmiany przeznaczenia dwóch 
świetlic w oddziale X1 i X3 na cele mieszkalne. Kierownictwo jednostki na bieżąco



monitoruje sytuację zaludnieniową w kraju. Z dniem oddania do użytkowania nowego 
pawilonu mieszkalnego świetlice odzyskają swoje pierwotne przeznaczenie.

Ad10). wyposażenie łóżek piętrowych w drabinki i zabezpieczenia lub dokonanie 
wymiany łóżek na inne - Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego Nr 1 w Strzelcach 
Opolskich wdrożył program wyposażania łóżek piętrowych w drabinki i zabezpieczenia. 
Na 2013 r. zaplanowano doposażenie ok. 60 łóżek, a w kolejnych latach, w zależności od 
posiadanych środków finansowych, będą one systematycznie modernizowane. Ponadto 
informujemy, że łóżka w nowobudowanym pawilonie są fabrycznie wyposażone w drabinki 
i zabezpieczenia.

Ad11). wydzielenie w łaźni odrębnych stanowisk prysznicowych, które oddzielałyby 
osadzonych zapewniając intymność - Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego Nr 1 
w Strzelcach Opolskich aktualnie eksploatuje łaźnię oddaną do użytku w 2008 r. Łaźnia 
wyposażona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 
17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach 
karnych i aresztach śledczych. (Dz. U. Nr 186, poz. 1820). Zgodnie z zaleceniem 
Centralnego Zarządu Służby Więziennej, podczas remontów oraz budowy nowych łaźni 
należy uwzględniać montaż przesłon, co zostanie ujęte przy planowaniu prac 
remontowych w łaźni lub uzyskaniu dodatkowych środków finansowych z OISW w Opolu. 
W nowobudowanym pawilonie łaźnia została wyposażona w stosowne przesłony.

Ad12). zwiększenie częstotliwości kąpieli osadzonych - od dnia 15.07.2013 r. 
wprowadzono próbnie dodatkową drugą kąpiel w Oddziale Zewnętrznym Przywary.

Ad 13). wymianę zniszczonych materacy i poduszek na nowe - w Oddziale 
Zewnętrznym Przywary wymiana zniszczonych materacy i poduszek jest realizowana na 
bieżąco, szczególnie na wniosek skazanych. Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z 17.10.2003 r. osobie osadzonej wydaje się przedmioty, o których mowa 
w § 1-3 tego rozporządzenia, w przypadku ich zniszczenia lub utraty, bez względu na 
przyczynę braku lub utraty wartości użytkowej. Informuję również, iż stan materacy jest 
stale monitorowany przez kwatermistrza oddziałowego, a zużyty sprzęt kwaterunkowy jest 
na bieżąco wymieniany.

Ad14). określenie godzin, w których dostępna jest w celach ciepła woda -  informacja
0 godzinach dostarczania ciepłej wody do cel została wywieszona na tablicach ogłoszeń.

Ad 15). zweryfikowanie sygnałów dotyczących pracy wychowawców oraz 
poinformowanie osadzonych o obowiązującym między wychowawcami podziale 
obowiązków - w każdym z oddziałów mieszkalnych pełni służbę przynajmniej 
3 wychowawców z dłuższym stażem. Z uwagi na planowane usamodzielnienie jednostki z 
dniem 1.01.2014 r. w ostatnim czasie przyjęto 4 nowych wychowawców, którzy w chwili 
obecnej szkolą swój warsztat w ramach praktyki przystosowawczej i pełnią służbę pod 
bezpośrednim nadzorem wyznaczonego wychowawcy posiadającego dłuższy staż.

W swoim zakresie obowiązków, każdy z wychowawców ma określoną grupę 
wychowawczą, składającą się z około 50 osadzonych, rozmieszczonych w kolejnych 
celach mieszkalnych. Każdy z wychowawców w ramach swojej grupy wychowawczej 
prowadzi proces resocjalizacyjny względem określonego osadzonego. Stąd też mogły
1 będą się zdarzać sytuacje, kiedy dany skazany będzie kierowany ze sprawami 
niewymagającymi natychmiastowej reakcji do właściwego wychowawcy, który ma go 
w swojej grupie wychowawczej. Oczywiście w przypadkach wymagających 
natychmiastowej interwencji oraz prostych czynności administracyjno - wychowawczych 
wychowawcy zastępują się wzajemnie (co mają również określone w swoich zakresach 
obowiązków). W tym przypadku przydział do grupy wychowawczej nie ma znaczenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, mogły się zdarzyć sytuacje, iż osadzeni byli kierowani 
do właściwego wychowawcy. Zgodnie z zaleceniem przedstawicieli Krajowego



Mechanizmu Prewencji, wychowawcy otrzymali polecenie, aby w czasie wizytacji cel 
poinformować osadzonych z ich grup wychowawczych o obowiązującej podległości.

Ad16). umożliwienie osadzonym korzystania z własnej odzieży podczas 
konwojowania - Zgodnie z art.91 pkt. 4, art. 138 § 1pkt. 7 i 8 oraz art. 141a Ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny Wykonawczy, każdy skazany odbywający karę 
pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym Przywary i korzystający z czasowego 
zezwolenia na opuszczenie Zakładu Karnego pod konwojem, korzysta z własnej odzieży, 
bielizny oraz obuwia, co jest zgodne z pkt. 20.4 Europejskich Reguł Więziennych. 
W przypadku transportowania osadzonych - zgodnie z zapisem zawartym w Rozdziale I 
§1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 2 października 2012 roku w sprawie 
czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania, 
oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumentowania 
tych czynności definicją przetransportowania jest: przemieszczenie osadzonego 
połączone ze skreśleniem go ze z ewidencji jednej jednostki penitencjarnej i ujęciem 
w ewidencji drugiej jednostki, osadzony również korzysta z własnej odzieży. W przypadku 
konwojowania skazanych do społecznych placówek służby zdrowia, konwojowanie 
odbywa się w ubraniu więziennym, co ma na celu uniemożliwienie skazanemu tzw. 
wtopienie się w tłum, w przypadku podjęcia próby ucieczki. ..

Ponadto kierownictwo jednostki w najbliższym czasie rozważy możliwość zmiany 
zapisów zawartych w porządku wewnętrznym dla Oddziału Zewnętrznego Przywary 
dotyczące korzystania przez skazanych z ubrania więziennego.

Ad17). ujednolicenie tekstu porządku wewnętrznego obowiązującego w jednostce -
Kierownictwo jednostki zdaje sobie sprawę, iż obowiązujący porządek wewnętrzny wraz 
ze zmieniającymi lub uzupełniającymi go Zarządzeniami stanowi istotne utrudnienie w 
prawidłowym rozumieniu dokumentu i nie służy jego transparentności. Jest to niewygodne 
nie tylko dla osadzonych, lecz również dla funkcjonariuszy. W  związku z przewidywanym 
od 1.01.2014 r. usamodzielnieniem Oddziału Zewnętrznego Przywary od Zakładu Karnego 
nr 1 w Strzelcach Opolskich, zostanie opracowany nowy porządek wewnętrzny.

Ad18). informowanie osadzonych np. w ramach zajęć kulturalno - oświatowych bądź 
za pomocą radiowęzła, o prawnych i praktycznych skutkach wyroków 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach, które bezpośrednio dotyczą 
osób osadzonych - w ramach prowadzonych zajęć kulturalno - oświatowych osadzeni są 
informowani o prawnych i praktycznych skutkach wyroków Europejskiego Trybunału praw 
Człowieka w sprawach dotyczących bezpośrednio osób skazanych.

Ad19). uzupełnienie zbiorów biblioteki o „Informatory dla cudzoziemców" - zbiory 
biblioteki zakładowej zostały uzupełnione o „Informatory dla cudzoziemców” w językach 
dostępnych na stronie internetowej Służby Więziennej. W przypadku zaistnienia 
powyższej konieczności, na prośbę osadzonego, jest możliwy ich bieżący wydruk.

Ad20). udostępnienie osadzonym adresu Rzecznika Praw Pacjenta -  informacja o 
adresie Rzecznika Praw Pacjenta jest wywieszona na tablicy informacyjnej przy wejściu 
do pomieszczenia służby zdrowia. Ponadto, realizując powyższe zalecenie, przedmiotowy 
adres został umieszczony na każdym oddziale.

Ad21). wykonanie zadaszenia fragmentu pól spacerowych -  podjęto starania do 
uregulowania kwestii związanej z zadaszeniem fragmentu pól spacerowych. W miarę 
posiadanych środków finansowych powyższe zadanie będzie realizowane.

Ad22). ujednolicenie udostępnionych osadzonym cenników artykułów dostępnych 
w kantynie - wykazy cen artykułów dostępnych w kantynie, znajdujące się w oddziałach, 
zostały uaktualnione i ujednolicone.



Ad23). zapewnienie psychologom superwizji oraz odpowiednich warunków do pracy
- fakt aktualnego przebywania trzech psychologów w jednym gabinecie jest spowodowany 
oczekiwaniem na uruchomienie nowego pawilonu. Jeden z psychologów pełniący służbę 
od niedawna przygotowuje się pod nadzorem pozostałych psychologów do samodzielnej 
pracy w nowym pawilonie. Z dniem oddania do użytkowania nowego pawilonu 
mieszkalnego, każdy z psychologów będzie posiadał swój gabinet. Nadmieniam również, 
iż do dyspozycji psychologów jest dostępny gabinet w oddziale III, z którego w razie 
potrzeby mogą korzystać. W związku z faktem, iż psycholodzy w jednostce nie prowadzą 
terapii, nie są prowadzone superwizje, niemniej jednak Okręgowy Inspektorat Służby 
Więziennej w Opolu organizuje spotkania dla psychologów, na których omawiane są 
bieżące problemy.

Ad24). pełne dostosowanie celi do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w nowo 
budowanym pawilonie mieszkalnym - zostały podjęte działania, mające na celu 
dostosowanie w nowym pawilonie celi dla osób niepełnosprawnych.

Wyk, w 4 egz.
)1 egz. -  Adresat
2 egz. -  Zespół Kontroli CZSW w Warszawie
3 egz. -  OISW Opole
4 ezg. -  A/a 
Sporządził: K. Z
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Zespół
Kraiowy M echanizm  P rew encji”

Uprzejmie dziękuję za udzielenie odpowiedzi z dnia 25 września 2013 r. (l.dz. 

OPIV/504/13/20235) w sprawie zaleceń pracowników Zespołu „Krajowy Mechanizm 

Prewencji” (dalej: KMP. Mechanizm) wydanych w celu poprawy stanu przestrzegania 

praw przysługujących osobom pozbawionym wolności w Oddziale Zewnętrznym 

Przywary podległym Zakładowi Karnemu nr 1 w Strzelcach Opolskich.

W wymienionym piśmie poinformował Pan Rzecznika, że konwojowanie skazanych 

do społecznych palcówek zdrowia odbywa się w ubraniu więziennym, co ma na celu 

uniemożliwienie skazanemu tzw. wtopienie się w tłum, w przypadku podjęcia próby 

ucieczki. Przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji nie znajdują uzasadnienia w 

przedstawionej argumentacji, skoro osadzeni korzystają z własnej odzieży podczas 

czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu pod konwojem. Nadto wskazać należy że. 

typ zakładu karnego w którym osadzeni w OZ odbywają kary pozbawienia wolności 

(półotwarty) stanowi sam w sobie wystarczającą okazję do sprawdzenia samodyscypliny 

osadzonych. Osoby te doskonale zdają sobie sprawę, że trafiły tam w związku z pozytywną 

prognozą kryminologiczną i wiedzą również, że w razie naruszania obowiązujących ich 

przepisów, ryzykują powrót do zakładów karnych typu zamkniętego. Dlatego też w opinii 

pracowników KMP przebieranie osadzonych w odzież skarbową, w przypadku 

konwojowania do zewnętrznych placówek zdrowia, stosowane powinno być tylko w 

uzasadnionych konkretnymi okolicznościami przypadkach indywidualnych. Jednocześnie, 

uprzejmie proszę Pana dyrektora o poinformowanie Rzecznika o kierunku rozważanych

Pan
ppłk Eugeniusz Solecki
Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 
Zakład Karny 
ul. Karola Miarki 1 
47-100 Strzelce Opolskie



?

zmian przepisów wewnętrznych Oddziału w przedmiotowej kwestii, o których wspomniał 

Pan w swoim piśmie.

Wyjaśnienia wymaga również kwestia wydawania decyzji o dopuszczeniu 

oszczędności stawek dziennych wyżywienia do wysokości 20%. W swojej odpowiedzi 

wskazał Pan, że przedmiotowe decyzje wydawane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie określenia wartości dziennej normy 

wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i 

aresztach śledczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 167, poz. 1633). Tymczasem, podczas wizytacji 

ustalono, że przyjęta w Oddziale praktyka powoduje stosowanie oszczędności we 

wskazanym wymiarze jako reguły przez cały rok -  zgoda Pana dyrektora wydawana jest raz 

na kwartał. Decyzja zaś o dopuszczalności oszczędności powinna być wydawana 

każdorazowo w uzasadnionych przez funkcjonariusza nadzorującego żywienie 

przypadkach. Wskazać w tym miejscu należy, że wysokość dokonanych oszczędności, w 

analizowanym przez wizytujących okresie, wynosiła niejednokrotnie 20%.

Ponadto uprzejmie wyjaśniam, że wizytujący nie kwestionowali możliwości 

wymiany zniszczonych materacy na nowe, a jedynie stan tych, w których posiadaniu byli 

osadzeni podczas wizytacji cel.

Na podstawie art. 13 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 14. poz. 147 ze zm.), zwracam się z 

uprzejm ą prośbą o ponowne rozpatrzenie przedstawionych kwestii i poinform owanie 

nas o zajętym w sprawie stanowisku.
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W załączeniu przesyłam pismo Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 

w Strzelcach Opolskich na dodatkowe zapytania wyrażone w piśmie RPO- 

739190-N/II-720.5/13/MKu z dnia 16 października 2013 r. w związku z wizytacją 

Krajowego Mechanizmu Prewencji w Oddziale Zewnętrznym Przywary. |4 Uą

2013 -11- 2 6

Załącznik:
1. Odpowiedź Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich (sygn. OP IV/504/13/26380 z dnia 
12.11.2013 r.)

Wykonano w 3 egz.
Eg z. nr 1 -  Adresat
Egz. nr 2 — Zespół Kontroli CZSW w Warszawie (w nawiązaniu do pisma ZK-0912-28/13/534 z dnia 4 .09.2013 r.)
Egz. nr 3 -  A/a 
Sporządziła: K. Idziorek

mailto:oisw_opole@sw.gov.pl


ZAKŁAD KARNY Nr 1 w STRZELCACH OPOLSKICH

S Ł U Ż B A
W I Ę Z I E N N A

47-100 Strzelce Opolskie ul. Karola Miarki 1 

Tel. 77 462 15 20 Fax. 77 - 440-04-26 

Oddział Zewnętrzny Przywary - Tel. 34 3538505 fax. 105 

zk_1 _strzelce_opolskie@sw.gov.pl

tel. .........
ident. 00u32o236 ; KIP 7 5 6 -1

Strzelce Opolskie/ Przywary, listopad 2013 r.

OPIV / 504 /13 \ l& 'ó 8 0

Biuro 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
w Warszawie

W odpowiedzi na pismo RPO-739190-VII-720.5/13/MKu z dnia 16 października 
2013 roku, dotyczące wyjaśnienia kwestii konwojowania w ubraniu więziennym 
osadzonych do społecznych placówek służby zdrowia oraz wydawania decyzji 
o dopuszczeniu oszczędności stawek dziennych do wysokości 20%, uprzejmie informuję 
iż:

- Od dnia 01.12.2013r zostanie zmieniony zapis w porządku wewnętrznym, dotyczący 
korzystania przez osadzonych z tzw. ubrania więziennego w taki sposób, że skazani będą 
mogli korzystać z własnej odzieży, a co się z tym wiąże, konwojowanie osadzonych do 
społecznych placówek służby zdrowia będzie odbywało się w ich własnej odzieży. 
Konwojowanie osadzonych do zewnętrznych placówek służby zdrowia w tzw. ubraniu 
więziennym realizowane będzie tylko w uzasadnionych przypadkach określanych 
indywidualnie dla każdego osadzonego.

- Obecnie decyzje o dopuszczeniu oszczędności stawek żywnościowych do wysokości 
20% wydawane są każdorazowo w uzasadnionych przypadkach na wniosek 
funkcjonariusza nadzorującego żywienie. Dopuszczenie do oszczędności dziennych 
stawek żywnościowych nie wpływa w żadnym przypadku na pogorszenie jakości i ilości 
wyżywienia osób osadzonych.

Wyk, w 4 egz.
1 egz. -  Adresat
2 egz. -  Zespół Kontroli CZSW w Warszawie
3 egz. -  OISW Opole
4 egz. - A/a 
Sporządził: K. Z

mailto:_strzelce_opolskie@sw.gov.pl

