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W odpowiedzi na pismo BPG.571.1.2017.ŁK z dnia 02.08.2017 r. przedstawiam 

informacje w sprawie realizacji zaleceń zawartych w raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji 

Tortur, z wizytacji w podległej mi jednostce w dniach 20 - 21 czerwca 2017 r.:

Ad. 1) Przesłony kącików sanitarnych w celi izolacyjnej oraz celi izolacji medycznej zostaną 

zamontowane do końca września br.

Ad. 2) Zgodnie z treścią art. 73a §§ 1; 2; 8 kkw, cele mieszkalne mogą być monitorowane przez 

wewnętrzny system urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk w celu zapewnienia porządku 

i bezpieczeństwa jednostki. System takiego monitoringu Zakładu Karnego w Malborku określa 

plan ochrony. W związku z powyższym, w mojej opinii, brak jest podstawy prawnej, 

upoważniającej dyrektora do wydawania skazanym zakwaterowanym w celi 134, indywidualnych 

decyzji w sprawie umieszczenia w celi monitorowanej, albowiem decyzje takie wydawane są 

w przypadku osadzenia w celi monitorowanej ze względów medycznych lub konieczności 

zapewnienia bezpieczeństwa osobistego skazanego a monitorowany obraz podlega utrwaleniu 

( art. 116 §§ 5a i 6 kkw ). Natomiast monitoring w celi 134 obejmuje jedynie część 

pomieszczenia, której kontrola nie jest możliwa poprzez wizjer w drzwiach celi i nie obejmuje 

kącika sanitarnego, a obraz z tej kamery umożliwia jedynie dokonywanie przez oddziałowego 

pełniącego służbę w oddziale I okresowych kontroli skazanych i nie podlega utrwaleniu. Ponadto 

pomimo braku indywidualnych decyzji w sprawie umieszczenia w celi monitorowanej od których 

skazanemu przysługiwałaby skarga do sądu penitencjarnego wniesiona na podstawie art. 7 § 1 

kkw, skazany ma prawo do wniesienia skargi w tej sprawie również na podstawie art. 6 kkw. 

Należy dodać, że dotychczas nie odnotowano skarg skazanych w tym zakresie.

Ad. 3) Wszystkim funkcjonariuszom wykonującym obowiązki służbowe w bezpośrednim 

kontakcie z osadzonymi zwrócono uwagę na sposób przeprowadzania kontroli osobistej, zgodnie 

z dyspozycją zawartą w § 68 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 

17 października 2016 roku w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby 

Więziennej oraz zobowiązano do bezwzględnego przestrzegania tego obowiązku.
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Ad. 4) Z uwagi na umiejscowienie sali widzeń w budynku administracyjnym, obowiązek 

skazanych określony w § 43 ust. ust. 1 porządku wewnętrznego podyktowany jest względami 

bezpieczeństwa.

Ad. 5, 6) Na tablicach informacyjnych w oddziałach mieszkalnych zamieszczono informację 

dotyczącą możliwości dostępu do zasobów BIP oraz uzupełniono informację o numer telefonu 

infolinii obywatelskiej RPO. Dodatkowo na monitorze komputera przeznaczonego do korzystania 

z serwisów udostępnionych przez Centralny Zarząd Służby Więziennej utworzono skróty 

ułatwiające korzystanie z tych zasobów.

Ad, 7) W chwili obecnej utworzenie drugiego etatu psychologa, nie jest możliwe bez przyznania 

jednostce dodatkowego etatu. Ewentualne dokonanie przesunięć w ramach aktualnie 

posiadanych etatów, z innych pionów służb, również nie jest możliwe bez pogorszenia jakości 

wykonywanych w tych działach zadań. O treści zalecenia ujętego w raporcie poinformowałem 

Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku.

Ad. 8) Szkolenia wszystkich funkcjonariuszy i pracowników mających bezpośredni kontakt 

z osadzonymi w zakresie praw osób pozbawionych wolności, wynikających z obowiązujących 

przepisów oraz standardów międzynarodowych, od roku 2018 będą przedmiotem okresowych 

szkoleń wewnętrznych w jednostce.

Wykonano w 2 egz.:
1. adresat
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Ustosunkowując się do zaleceń wydanych dla Okręgowego Inspektoratu Służby 
Więziennej w Gdańsku w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji Zakładu 
Karnego w Malborku (BPG.571.1.2017.ŁK), poniżej przedstawiam stanowisko w sprawie.

Zalecenie nr II pkt 1: udzielenie Dyrektorowi Zakładu Karnego w Malborku niezbędnego 
wsparcia finansowego w realizacji zaleceń, które wymagałyby nakładów pieniężnych.

Zalecenie to związane jest z realizacją zalecenia nr I pkt 1 skierowanego do Dyrektora 
Zakładu Karnego w Malborku: wykonanie zabudowy lub montażu przesłony kącika sanitarnego 
w celi izolacyjnej oraz celi izolacji medycznej.

Uprzejmie informuję, że zakres powyższych prac jest możliwy do wykonania w ramach 
zadań własnych jednostki i zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez Dyrektora Zakładu Karnego 
w Malborku, zostanie zrealizowany do końca września br.

Zalecenie nr ł pkt 2: podjęcie stosownych działań mających na celu zalegalizowanie 
kwaterunku osadzonych w 10 os. celi mieszkalnej na oddziale I, objętej obecnie częściowym 
monitoringiem wizyjnym.

Analiza przepisów kodeksu karnego wykonawczego (73a oraz 116 §§ 5a i 6) wskazuje 
na trudności interpretacyjne, które zostały rozstrzygnięte w przytoczonym w Raporcie piśmie 
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr BO -  073/16/2002 z 14.10.2016 r. Dlatego też 
zalecenie nr I pkt 2 Raportu zostanie wdrożone do realizacji przez administrację Zakładu Karnego 
w Malborku.

Zalecenie nr I pkt 4: zmianę treści § 43 ust. 1 porządku wewnętrznego jednostki 
w zakresie ograniczenia prawa osadzonych do korzystania przez nich z odzieży odpowiedniej 
do pory roku.

Z uwagi na podniesiony w Raporcie prymat przepisów rangi ustawowej nad aktami 
prawa wewnętrznego stanowionego przez Dyrektora jednostki, zalecenie powyższe zostanie 
wdrożone do realizacji przez administrację Zakładu Karnego w Malborku.

Zalecenie nr I pkt 7: podjęcie działań zmierzających do utworzenia i obsadzenia 
dodatkowego etatu psychologa.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku dostrzega problem niedostatecznej 
obsady kadrowej w Zakładzie Karnym w Malborku, jednakże do tej pory nie posiadał 
wystarczających możliwości jego rozwiązania. Powyższa kwestia zostanie rozstrzygnięta 
po pojawieniu się możliwości dokonania przesunięć etatowych.

Wykonano w 4 egz,:
Egz. nr 1 -  adresat 
Egz. nr 2 -  ZK w Malborku 
Egz. nr 3 i 4 -  a/a (org. prawny, inwestycje)
L.dz.: 5936

mailto:oiswjJdansk@sw.gov.pl


r PW/69969/2017 K 
Data:2017-ll-29

DYREKTOR GENERALNY 
SŁUŻBY W IĘZIENNEJ

BSW.0812.12.2017.LK Warszawa, dr.fDLstopada 2017 r.

BIURO RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH Pan

Krzysztof Szerkus
Pełnomocnik Terenowy 
Rzecznika Praw Obyw atelskich 
il. Chmielna 54/57 
to -  748 Gdańsk

1

2017 -11- 2 9

U

Zal. / Nr

W nawiązaniu do raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji Zakładu 

Karnego w Malborku, przesłanego przy piśmie BPG.571.1.2017.ŁK z dnia 28 sierpnia 2017 r., 

pragnę poinformować, iż podzielam Pana stanowisko w zakresie w zakresie dotyczącym 

konieczności wydawania pisemnej decyzji osadzonym, o których mowa w przedmiotowym 

raporcie. Przyjęcie powyższego rozwiązania wynika z pisma BP-070-47/73/13/1631 z dnia 

8 sierpnia 2013 r. Dyrektora Generalnego, które zostało przesłane do dyrektorów okręgowych.

W związku z powyższym poleciłem dyrektorowi jednostki podjęcie działań mających na celu 

zniwelowanie powstałego niedociągnięcia oraz wdrożenie takiego postępowanie, aby podobne 

sytuacje nie wystąpiły w przyszłości.

Nie podzielam natomiast Pana stanowiska w zakresie tego, iż zapisy w porządku 

wewnętrznym jednostki dotyczące sposobu ubioru osadzonych podczas odbywania widzeń stoją 

w sprzeczności z art. 111 § 1 kkw. Wydanie osadzonemu do użytkowania w okresie letnim 

spodenek i koszulki gimnastycznej nie jest równoznaczne z tym, że dyrektor jednostki nie może 

określić gdzie i w jakich okolicznościach strój ten może być noszony. Ww. strój w znacznym 

stopniu odsłania części ciała osadzonych, które często opatrzone są różnorodnej treści tatuażami, 

które mogą razić osoby odwiedzające, w tym dzieci. Należy również pamiętać, że zobowiązanie 

osadzonego do noszenia określonego ubrania ma utrudnić ewentualną możliwość opuszczenia 

jednostki wraz z osobami odwiedzającymi.

Wykonano w 2 egz.
1. adresat
2. aa
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