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W nawiązaniu do pisma RPO -  580584 -  VII -  713/08/PK informuję, że w 

związku z dokumentem “Informacja o czynnościach przeprowadzonych z 

upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Zakładzie Karnym w Siedlcach” 

poczyniono następujące ustalenia:

Ocena funkcjonowania tut. służby zdrowia przez osadzonych jest ściśle 

powiązana z ich subiektywnymi odczuciami. Często bowiem osadzeni chcą 

udowodnić swój zły stan zdrowia i nieskuteczne leczenie więziennej służby zdrowia, 

aby wymusić korzystne dla siebie decyzje w przypadkach ubiegania się o przerwy w 

odbywaniu kary pozbawienia wolności, czy uzyskanie konkretnego leku. Załatwienie 

przez lekarza tych spraw nie po ich myśli skutkuje najczęściej pisaniem skarg i ich 

niezadowoleniem.

Sprawę wagi paczek żywnościowych reguluje art. 113a par. 3 k.k.w. który 

w sposób jasny określa wagę paczek do 5 kg i funkcjonariusze SW przestrzegają 

tego przepisu.

Remont pawilonu B jest zgłaszany jako nieodzowna inwestycja od kilku lat 

do organów nadrzędnych i oczekujemy na przyznanie środków finansowych na ten 

cel.

Zakończenie remontu pawilonu C przewidziano na 31.05.br.

Za utrzymanie porządku w celach odpowiedzialni są osadzeni, którzy otrzymują od
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administracji zakładu karnego niezbędne środki czystości.

Częściowe zawilgocenie sufitu w łaźniach spowodowane jest ograniczaniem 

wentylacji grawitacyjnej poprzez zamykanie okien przez samych osadzonych. 

Zgodnie z regulaminem organizacyjno-porządkowym wykonywania kary 

pozbawienia wolności skazany korzysta co najmniej raz w tygodniu z ciepłej kąpieli i 

przepis ten jest przestrzegany.

Pola spacerowe w tut. jednostce spełniają normy powierzchni określone w 

wytycznych Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie(min. 20 m kw.), 

a chodniki są utwardzone.

Wyżywienie osadzonych jest realizowane 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 oraz zarządzeniem Nr 8/2004 Dyrektora 

Generalnego Służby Więziennej w sprawie gospodarki żywnościowej w jednostkach 

organizacyjnych Służby Więziennej,

Uwagi dotyczące funkcjonowania widzowni są związane po części z dużą 

ilością udzielanych widzeń. Mając na uwadze poprawienie tych warunków 

rozpoczęto starania do przeniesienia sali widzeń do innego pomieszczenia.
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