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Ustosunkowując się do wniosków zawartych w „Informacji o czynnościach 

przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Zakładzie Karnym w 
Malborku” informuję, że podjęto następujące działania :

1) Przyjęto do realizacji doprowadzenie do zgodności zapisu „Porządku Wewnętrznego 
Zakładu Karnego w Malborku” z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 
dnia 26 listopada 1996 roku w sprawie określenia zasad dopuszczalności używania 
wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

2) Przyjęto do realizacji, aby w czasie udzielania widzeń w pomieszczeniu przeznaczonym do 
udzielania widzeń bez osoby dozorującej zamontowana tam kamera przemysłowa na czas 
udzielania widzeń była bezwzględnie wyłączana. Korzystanie z systemu monitoringu w tym 
miejscu będzie dopuszczalne jedynie w przypadku udzielania w opisywanym pomieszczeniu 
widzeń na ogólnych warunkach, gdy w tym czasie nie realizowana jest tam nagroda 
wynikająca z art. 138 § 1 pkt 2 i 3 kkw, a z uwagi na dużą ilość udzielanych widzeń brak 
jest miejsca na pozostałych salach. Ponadto pomieszczenie do udzielania widzeń bez osoby 
dozorującej zostanie doposażone w sprzęt zgodnie z załącznikiem nr 3, tabela 20 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2003 roku w sprawie warunków 
bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

3) W zarządzeniu wewnętrznym w sprawie porządku wewnętrznego obowiązującego w 
Zakładzie Karnym w Malborku usunięto z § 31 zapis dotyczący kontrolowania widzeń bez 
osoby dozorującej.

4) Przyjęto do realizacji przeredagowanie Karty Praw Pacjenta w taki sposób, aby znajdujące 
się w niej zapisy dotyczyły praw pacjenta pozbawionego wolności

5) Zakład Karny w Malborku na przełomie lat 80/90 wyposażony został w łóżka koszarowe, 
które nie były wyposażone w drabinki i zabezpieczenia. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 roku w sprawie warunków bytowych 
osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w załączniku nr 3, tabela nr 1 norma 
wyposażenia w sprzęt kwaterunkowy cel mieszkalnych z węzłem sanitarnym określa nazwę 
sprzętu jako łóżko koszarowe. Polska Norma PN-63/F -  06006, która obowiązywała do 
dnia 2006-02-09 dotyczy mebli koszarowych ( łóżko koszarowe), w której nie uwzględnia 
się drabinek i zabezpieczeń. Wówczas norma dopuszczała zakup i użytkowanie takich 
łóżek. Z uwagi na brak środków finansowych na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie 
wyposażyć jednostki w łóżka posiadające drabinki i zabezpieczenia. Nie mniej jednak w 
miarę posiadanych środków finansowych będą zakupywane łóżka koszarowe - piętrowe 
wyposażone w drabinki i zabezpieczenia.

6) Wieszaki drewniane w dniu wizytacji zostały wymienione na wieszaki typu metalowego 
gdzie ograniczone są możliwości ich uszkodzenia.

7) W chwili obecnej nie wprowadzono w punkcie sprzedaży dla osadzonych kasy fiskalnej ze



względu na uregulowania prawne zawarte w art. 106 i 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 
roku o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia ministra finansów z dnia 25 maja 
2005 roku, które nie nakładają obowiązku stosowania kas fiskalnych w celu wydania 
paragonu. Osoba prowadząca w Zakładzie Karnym w Malborku bufet konsultowała to 
zagadnienie z pracownikiem Urzędu Skarbowego w Malborku, który potwierdził, że przy 
sprzedaży w ramach tzw. "wypiski" stosowanie kas fiskalnych nie jest obowiązkowe. 
Rozliczenia z tytułu wypiski są regulowane pomiędzy zakładem karnym a podmiotem 
gospodarczym w formie bezgotówkowej ( faktura vat ), a kasa fiskalna ma zastosowanie 
tylko do rozliczeń gotówkowych. Osadzony otrzymuje przy zakupie imienny wykaz 
zakupionych towarów z wyszczególnionym asortymentem, ilością danego towaru, sumą 
oraz z ogólną wartością zakupionego towaru. Kopia takiej sprzedaży trafia wraz fakturami 
do działu finansowego Zakładu Karnego w Malborku.

8) Obecnie udostępnia się osadzonym aktualne cenniki artykułów w pomieszczeniu kantyny. 
Cenniki umieszczone są w widocznym, ogólnie dostępnym miejscu. Nie stosuje się jednak 
udostępniania cennika w celach mieszkalnych ze względu na częstotliwość zmian cen tych 
artykułów. Nigdy nie odnotowano skarg osadzonych w tym zakresie.

9) Ustalono z operatorem możliwość wykonywania rozmów telefonicznych za 
pośrednictwem samoinkasujących aparatów na koszt abonenta. Z dniem 5 marca 2009 roku 
operator umożliwił wykonywanie takiej usługi w zainstalowanych aparatach telefonicznych.
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