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 Informacja  

o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia  

Rzecznika Praw Obywatelskich w Zakładzie Karnym  

w Czerwonym Borze 

(wyciąg) 

 

 

 

1. Wprowadzenie 

Działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, w dniu 12 marca 

2010 r., do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze udali się pracownicy Zespołu 

Prawa Karnego Wykonawczego: Janina de Michelis, główny specjalista, Marcin Kusy, 

specjalista oraz Tomasz rychlicki, radca (prawnicy). 

Wykonując zadania Krajowego Mechanizmu Prewencji, przedstawiciele 

Rzecznika sprawdzili na miejscu stan realizacji zaleceń wydanych przez pracowników 

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w wyniku wizytacji Zakładu przeprowadzonej 

w dniach 17 – 18 maja 2005 r.  

W dniu 12 marca 2009 r.  dokonano następujących czynności: 

-     wysłuchano informacji o funkcjonowaniu Zakładu Karnego i jego 

podstawowych problemach, udzielonych przez Dyrektora jednostki, 

-   obejrzano pawilon B i C, salę widzeń oraz pola spacerowe, 

-  zapoznano się z protokołami z zastosowania środków przymusu bezpośredniego 

w 2009 r. oraz protokołami kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 30 
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kwietnia i 1 października 2009 przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Zambrowie. 

Dokonane w ten sposób ustalenia pracownicy Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich przekazali Dyrektorowi Zakładu. 

 

2. Ogólna charakterystyka jednostki. 

  Zakład Karny w Czerwonym Borze jest jednostką typu zamkniętego 

przeznaczoną dla: tymczasowo aresztowanych, skazanych dorosłych odbywających 

karę pozbawienia wolności po raz pierwszy w zakładzie typu zamkniętego, 

półotwartego i otwartego oraz skazanych młodocianych zakwalifikowanych do 

odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego. Jego pojemność wynosi 

obecnie 789 miejsc. W dniu wizytacji w trakcie budowy był kolejny budynek 

penitencjarny, po oddaniu którego pojemność Zakładu Karnego w Czerwonym Borze 

zwiększy się do 1000 miejsc. 

 

 

 

3. Stan realizacji zaleceń wydanych w wyniku wizytacji Zakładu 

przeprowadzonej w dniach 17 – 18 maja 2005 r. 

 

Zgłoszone wówczas uwagi dotyczyły: 

1. przeprowadzenia remontu generalnego pawilonu III, w szczególności łaźni, 

2. rozważenia możliwości udzielania widzeń w niedzielę i święta, 

3. rozważenie możliwości wydłużenia czasu udzielania widzeń, z uwagi na 

małą pojemność sali, 

4. usprawnienia dokonywania zakupów podczas widzeń, poprzez wywieszenie 

cen poszczególnych produktów, 

5. zamontowanie w każdym z oddziałów pawilonu II samoinkasującego 

aparatu telefonicznego, 

6. rozważenia możliwości częstszego niż tylko raz w tygodniu przyjmowania 

osadzonych przez lekarza ogólnego, 
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7. udostępniania łaźni dla osób pracujących po skończonej pracy, 

8. zwiększenia ilości wydawanych środków czystości, 

9. zaopatrzenia pola spacerowego przy pawilonie II w ławeczkę. 

 

Ad.1. Aktualnie wszystkie pawilony mieszkalne Zakładu Karnego w Czerwonym 

Borze są po generalnym remoncie. Łaźnia pawilonu III (obecnie C) posiada właściwy 

standard. Została wyłożona glazurą i terakotą. W łaźni wydzielono: 5 kabin 

prysznicowych oraz 3 umywalki. Kabiny z brodzikiem osłonięte są kotarami oraz 

posiadają maty antypoślizgowe. Na ścianie umieszczono regulamin korzystania z tego 

pomieszczenia. W łaźni panuje czystość.  

 

Ad. 2. Zgodnie z pkt 1 Rozdziału X Porządku Wewnętrznego Zakładu Karnego w 

Czerwonym Borze widzenia odbywają się w dni powszednie w godzinach  9 – 15.30. 

W sobotę zaś jednostka organizuje widzenia dla osadzonych pracujących. Według 

informacji uzyskanej od Dyrektora jednostki, również pozostali osadzeni, w 

uzasadnionych wypadkach, mogą uzyskać zgodę do spotkania z rodziną w sobotę. 

 

Ad. 3. Widzenia w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze odbywają się zgodnie z 

zasadami określonymi w art. 105a kodeksu karnego wykonawczego. Sala widzeń, tak 

jak pozostałe budynki jednostki, została wyremontowana. Jest ona duża i jasna. W sali 

przeznaczonej do udzielana widzeń pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej 

znajdują się 23 stoliki. Odległość między stanowiskami jest wystarczająca aby 

rozmówcy mogli czuć się nieskrępowani obecnością innych osób. Wydzielono w niej 

dwie toalety: dla odwiedzających i dla osadzonych. Do udzielania widzeń w sposób 

uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą (tzw. przez telefon) 

zorganizowano 3 stanowiska. Ponadto, administracja Zakładu zorganizowała 

dodatkowy pokój do odbywania widzeń w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby 

dozorującej. Jest on schludny, wyposażony w tapczan oraz mały stoliczek z krzesłem. 

Obok niego znajduje się toaleta i natrysk, z którego osoby odbywające widzenie w tej 

formie mogą korzystać. Całość kompleksu przeznaczonego do widzeń wygląda bardzo 

estetycznie. 
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Ad.4. W sali widzeń zorganizowano kantynę. Jej wyposażenie nie budzi zastrzeżeń. 

Kasa fiskalna oraz waga umiejscowione zostały w widocznym dla kupującego 

miejscu. Każdy ze sprzedawanych w niej produktów oznaczony jest ceną. 

 

Ad.5. W oddziałach zamontowano po dwa aparaty telefoniczne. W celu umożliwienia 

przeprowadzenia rozmów telefonicznych przez wszystkich chętnych, czas korzystania 

z samoinkasujących aparatów telefonicznych przez osadzonego określono do 10 

minut. Skazani, którzy nie skorzystali z aparatu w wyznaczonym dniu, korzystają w 

pierwszej kolejności w dniu następnym.   

 

Ad.6. Planowe przyjęcia pacjentów przez lekarza ogólnego odbywają się raz w 

tygodniu (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w poszczególnych oddziałach. Skazani 

pracujący poza terenem zakładu karnego przyjmowani są przez lekarza przed 

wyjściem do pracy. W sytuacjach nagłych, osadzeni korzystają z porady lekarskiej w 

każdy dzień roboczy, bez względu na ustalony harmonogram. Stomatolog przyjmuje 

pacjentów według kolejności zapisów w danym oddziale, raz na dwa tygodnie.  

 

Ad. 7. Według informacji udzielonej przez Dyrektora Zakładu, osadzeni zatrudnieni 

przy pracach brudzących mogą korzystać z kąpieli poza planem przewidzianym dla 

oddziału, w którym są osadzeni. 

 

Ad. 8. Środki do utrzymania higieny osobistej i czystości w celi wydawane są 

osadzonym, zgodnie obowiązującymi w tym względzie przepisami i ustalonymi w 

nich normami. 

 

Ad. 9. Na każdym polu spacerowym zamontowana jest ławka oraz popielniczka. 

Ponadto, pola posiadają zadaszenia, które pozwalają spacerującym schronić się przed 

deszczem lub słońcem. 
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4. Wnioski. 

Czynności przeprowadzone przez pracowników Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich pozwoliły uznać, że – generalnie rzecz biorąc – w Zakładzie Karnym 

w Czerwonym Borze przestrzegane są prawa osób pozbawionych wolności. 

Traktowani są oni z poszanowaniem godności ludzkiej. 

Po przeanalizowaniu ustaleń dokonanych podczas wizytacji należy stwierdzić, że 

wszystkie zalecenia wydane w 2005 r. zostały zrealizowane.  

 

 

 

 

 


