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W nawiązaniu do pisma sygn. RPO-5945000-VII-713/08/MK/KMP z dnia 09.09. 2008r. dot. 

czynności kontrolnych przeprowadzonych w Zakładzie Karnym we Wronkach w dniach 2 1 -23  lipca 

2008r., podaję poniżej wykonanie poleceń :

Ad. 1

Odnośnie zintensyfikowania działań w celu zatrudnienia większej liczby lekarzy uprzejmie informuję , 

że działania w tej sprawie podejmowane są od kilku lat , jednak jak dotąd nie przynoszą one 

oczekiwanych rezultatów. Lekarze w większości nie są zainteresowani pracą w ZK , między innymi z 

uwagi na położenie Wronek, gdzie nie ma np. szpitala i rynek pracy dla lekarzy nie jest atrakcyjny, 

ponadto lekarze nie są zainteresowani pracą z osadzonymi , jako specyficzną grupą społeczną, a 

oferowane im wynagrodzenie w ich ocenie jest niewystarczające. Jednakże działania w celu 

pozyskania lekarzy są nadal prowadzone w oparciu między innymi o ogłoszenia w prasie , internecie

Ad. 2 i 7

Odnośnie zwiększenia obsady etatowej psychologów świadczących pomoc psychologiczną dla 

osadzonych przebywających poza oddziałem terapeutycznym, uprzejmie informuję, że sytuacja ta 

polepszy się w 2009r. , kiedy w lutym i kwietniu planowany jest powrót do pracy dwóch 

psychologów , korzystających aktualnie z urlopów wychowawczych.

W związku z zaleceniami , wystąpiono ponadto do Dyrektora Okręgowego SW w Poznaniu z pismem 

o przyznanie etatów w tym zakresie, a także etatu dla terapeuty zajęciowego, albowiem nie ma 

aktualnie możliwości przesunięcia etatów z innych działów służb.

Ad. 3

Odnośnie zalecenia rozważenia możliwości zwiększenia racji żywieniowych, np. chleba i zup, 

uprzejmie wyjaśniam , że osadzeni żywieni sąw  tut. jednostce zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na podstawie §1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 02.09.2003r. w sprawie 

określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w 

zakładach karnych i aresztach śledczych, wartość dziennej normy wyżywienia zawiera nie mniej niż 

2800 kcal w artykułach żywnościowych dla osadzonych w wieku do ukończenia osiemnastego roku
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życia, a dla pozostałych nie mniej niż 2600 Kcal. Na podstawie §1 pkt. 2 w/w rozporządzenia 

procentowa zawartość składników odżywczych obejmująca wartość dzienną wynosi w posiłkach 

wydawanych osadzonym w Zakładzie Karnym we Wronkach odpowiednio:

-białko: 10-15%

- tłuszcze: poniżej 30 %

- węglowodany: 50-65 %

Zgodnie z §2 Zarządzenia nr 8/2003 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 09.10.2003r. w 

sprawie realizacji uprawnień osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych do 

wyżywienia, wartość dziennej normy żywienia jest realizowana w formie trzech gotowych posiłków, w 

tym co najmniej jednego posiłku gorącego wydawanego jako obiad albo suchego prowiantu (przy 

czym suchy prowiant wydawany jest osadzonym transportowanym).

Podkreślenia wymaga fakt, iż każdorazowo ze wszystkich przygotowywanych w kuchni potraw lekarz 

lub upoważniony przez niego pracownik pobiera próbki smakowe, w celu kontroli wartości smakowych 

potraw oraz ich jakości pod względem zdrowotnym. Powyższy fakt odnotowywany jest każdorazowo 

pod jadłospisem.

Aktualnie stawka podstawa normy wyżywienia dla osadzonych -  Praca ( P ) wynosi 4,50 zł. 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 02.09.2003r. w sprawie określenia 

wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach 

karnych i aresztach śledczych. Wysokość tej stawki żywieniowej nie uległa zmianie od wejścia w/w 

rozporządzenia tj. od dnia 10.10.2003r. Jednostka nie robi oszczędności finansowych w żywieniu 

osadzonych, pomimo tego, że powyższy przepis na to zezwala ( do 10 %). Jednocześnie chciałbym 

nadmienić, iż w celu obniżenia kosztów zakupu artykułów spożywczych niezbędnych do 

przygotowywania posiłków prowadzone są postępowania przetargowe zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych. Dodać należy, iż ceny towarów konsumpcyjnych opublikowanych przez 

Główny Urząd Statystyczny w okresie obowiązywania w/w stawki żywieniowej wzrosły średnio o 20 %.

Biorąc powyższe pod uwagę, nie widzę możliwości zwiększenia racji żywnościowych przy obecnie 

obowiązującej stawce żywieniowej. Jednocześnie zapewniam , że sprawa ta będzie przedmiotem 

bieżącego monitoringu służby żywnościowej i w przypadku pojawienia się możliwości, wnioski w tym 

zakresie zostaną zrealizowane.

Ad. 4

W zakresie wykonania pełnej zabudowy we wszystkich kącikach sanitarnych cel mieszkalnych , 

uprzejmie informuję, że aktualnie prowadzone są negocjacje z ewentualnym przyszłym wykonawcą 

tych zabudowań. Realizacja tego zadania w 2009r. { z uwagi na jego duży rozmiar finansowy) 

uzależniona będzie jednak od pozyskania środków finansowych od jednostek nadrzędnych , 

albowiem ZK we Wronkach nie dysponuje odpowiednimi środkami w tym zakresie. Aktualnie 

zainstalowano 1 zabudowanie do kącika sanitarnego , a do końca roku planuje się jeszcze montaż 3 

następnych zabudowań. W 2009r. montaż w/w zabudowań będzie traktowany priorytetowo.



Ad. 5

Odnośnie wniosku dot. wyeliminowania przypadków niewłaściwego traktowania osadzonych przez 

funkcjonariuszy , w szczególności działu ochrony i penitencjarnego , uprzejmie informuję, że 

przeprowadzone będą w najbliższym okresie szkolenia w działach ochrony i penitencjarnym w 

zakresie przypomnienia zasad regulaminowego traktowania osadzonych. Zobowiązano także 

kadrę kierowniczą jednostki do szczególnego zwracania uwagi , podczas między innymi 

kontrolowania pracy funkcjonariuszy i pracowników, na sposób ich odnoszenia się do osadzonych.

Dodać należy , że przeprowadzane czynności wyjaśniające w zakresie skarg osadzonych nie 

potwierdziły do tej pory przypadków niewłaściwego odnoszenia się funkcjonariuszy do osadzonych w 

ZK we Wronkach.

Uzupełniono (w sposób opisany w protokole) dokument informujący o prawach pacjenta więziennej 

służby zdrowia , znajdujący się w ambulatorium oraz skorygowano zapis w Porządku wewnętrznym 

Zakładu dotyczący korespondencji osadzonych z międzynarodowymi organami ochrony praw 

człowieka.

Zainstalowano dodatkowy aparat telefoniczny w oddziale półotwartym.

Ad. 6

Wykonano w 3 egz.

Egz. nr 1 -  adresat
Egz. nr 2 -  do w iadom ości: OISW Poznań 
Egz. nr 3 -  aa ip/ip



OKRĘGOWY INSPEKTORAT 
SŁUŻBY WIĘZIENNEJ 

W POZNANIU 
61-729 Poznań, ul. Młyńska 1
tel; 061 856 82 50, fas; 061 856 82 53 

e-mail; oisw_poznan@sw.gov.pl RPO-.53^.500 /a s
OIOP - 0912/ 29 /08/5853
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dot. RPO-594500-VII-713/08/MK/KMP

W nawiązaniu do pisma RPO-594500-VII-713/08/MK/KMP z dnia 
09.09. 2008 r. za którym przesłano informacje o czynnościach, które z 
upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich zostały przeprowadzone 
przez jego przedstawicieli działających jako Krajowy Mechanizm 
Prewencji w dniach 21-23 lipca 2008 r. w Zakładzie Karnym we 
Wronkach uprzejmie informuję o stanowisku wobec dokonanych ustaleń.

Wysokość środków przyznanych przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości w budżecie na 2009 r. na zadania związane z 
modernizacją i remontami obiektów penitencjarnych nie pozwala na 
przeprowadzenie kompleksowej modernizacji cel mieszkalnych w 
Zakładzie Karnym we Wronkach pod kątem wykonania pełnej zabudowy 
kącików sanitarnych. W związku z powyższym Centralny Zarząd Służby 
Więziennej w Warszawie nie mógł ująć tego zadania w planie zadań 
przewidzianych do realizacji w 2009 r.

W przyszłym roku instalowanie zabudowań w kącikach sanitarnych 
w celach mieszkalnych w Zakładzie Karnym we Wronkach będzie
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sukcesywnie realizowane, jednakże będzie możliwe jedynie w bardzo 
ograniczonym zakresie w miarę posiadanych środków bieżących.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu podejmować 
będzie starania, by uzyskać środki finansowe na ten cel w roku 2010, co 
pozwoliłoby uzyskać zdecydowaną poprawę warunków panujących w 
celach mieszkalnych.

W zakresie ustaleń dotyczących bieżącej działalności jednostki, 
w tym również zapewnienia opieki medycznej, aktualne są wyjaśnienia 
złożone przez dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach zawarte piśmie 
z dnia 14.10.2008 r. sygn. DOP -  0912/8/08/20185.

Wszystkie ustalenia zawarte w „Informacji o czynnościach 
przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w 
Zakładzie Karnym we Wronkach” będą monitorowane i wnikliwie badane 
podczas kontroli problemowych realizowanych przez specjalistów 
Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu.

Wykonano w 2 eaz. 
Egz. nr 1 - adresat
Egz. nr 2 - a\a 
ZK/ZK


