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zakwaterowania A i B przewiduje się gruntowny remont łaźni obsługującej te pawilony 
(zlokalizowanej w budynku C). W zakresie planowanych prac zostanie zmieniony układ 
funkcjonalny łaźni oraz powstaną wyodrębnione indywidualne stanowiska prysznicowe. 
Zakładając, że jednostka będzie dysponowała wystarczającymi środkami finansowymi, 
zakończenie prac remontowych łaźni przewiduje się na drugie półrocze 2017 roku.

Ad 1.4. Zapewnienie cudzoziemcom nieposługującym się językiem polskim realizacji 
prawa do informacji, zgodnie z pkt 8 Raportu.

W celu zapewnienia cudzoziemcom nieposługującym się językiem polskim realizacji prawa 
do informacji, w grudniu 2015 roku na stan jednostki zostały przyjęte, przekazane przez 
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu dwa urządzenia (tzw. translatory), 
które umożliwią porozumiewanie się z ww. osadzonymi.

Ad 1.5. Kontynuowanie działań dezynsekcyjnych w pawilonie B.

Zakład Karny w Strzelinie na podstawie zawartej umowy z firmą Chem - Insekt zs. we 
Wrocławiu objęty jest min. programem ochrony przed owadami. Profilaktyczne zabiegi 
dezynsekcji przeprowadzane są w oparciu o ustalony harmonogram, zaś w sytuacjach 
nagłych zabiegi realizowane są według bieżącego wskazania. Powyższa praktyka dotyczy 
również pomieszczeń zakwaterowania osadzonych w pawilonie B. Ponadto, z końcem 
miesiąca stycznia 2016 roku w oddziałach mieszkalnych tego pawilonu zakończono 
wymianę łóżek koszarowych. W miejsce łóżek starego typu, zaopatrzonych w płycinowe 
wkłady wprowadzono do użytkowania łóżka w całości wykonane z elementów 
metalowych, łatwiejszych do utrzymania we właściwym stanie sanitarnym. Powyższe 
niewątpliwie przyczyni się do podniesienia poprawy warunków sanitarnych w celach.

Ad 1.6. Każdorazowe zasłanianie kamer w salach widzeń podczas widzeń bez osoby 
dozorującej.

Widzenia dla osadzonych, zarówno pod dozorem jak i bez dozoru funkcjonariuszy SW, 
realizowane są w dwóch ogólnych salach widzeń z dostępem do kantyny, w których 
zainstalowany jest monitoring z możliwością wizji bez możliwości nagrywania dźwięku. 
Ze względów ochronnych monitoring ten stosowany jest w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa zarówno osadzonych, funkcjonariuszy jak i osób odwiedzających. 
Ponadto, w okresie sprzyjających warunków pogodowych widzenia bez osoby dozorującej 
dla wyróżnionych skazanych odbywają się na terenie rekreacyjnym wyposażonym w place 
zabaw dla dzieci. Zakład Karny w Strzelinie posiada również wydzielone pomieszczenie 
do udzielania tzw. widzeń w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej. 
Pomieszczenie to nie posiada zainstalowanego monitoringu. Korzystają z niego skazani 
wyróżnieni przez Dyrektora w formie nagrody lub ulgi.

Ad 1.7. Przeprowadzanie kontroli osobistych osadzonych w sposób wskazany w pkt 
6 Raportu;

Kierownik działu ochrony w dniu 05.02.2016 roku z zaleceniami Krajowego Mechanizmu 
Prewencji zapoznał wszystkich dowódców zmian, polecając jednocześnie zapoznanie 
z nimi podległych funkcjonariuszy w trakcie przeprowadzanych odpraw zmiany. Ponadto, 
w dniach 22-25.02.2016 roku zostało zaplanowane szkolenie dla funkcjonariuszy działu 
ochrony, którego jednym z tematów będzie omówienie zaleceń wydanych przez Krajowy 
Mechanizm Prewencji.



Zaludnienie jednostki od wielu miesięcy systematycznie spada. Na dzień 22.02.2016 roku 
stan zaludnienia w Zakładzie Karnym w Strzelinie wynosi 670 osadzonych. Przeciętnie na 
jednego psychologa przypada dziś 223 skazanych. W momencie pojawienia się 
dodatkowych etatów będzie można rozważyć zatrudnienie kolejnego psychologa w celu 
zapewnienia normy do 200 skazanych na jednego psychologa, w związku z nominalną 
pojemnością jednostki wynoszącą 805 osadzonych.

Ad 1.9. Objęcie funkcjonariuszy Służby Więziennej szkoleniami na temat praw osób 
pozbawionych wolności oraz standardów międzynarodowych obowiązujących 
w tym zakresie.

Przedmiotowe szkolenia funkcjonariuszy naszej jednostki zaplanowano w ramach szkoleń 
ogólnopenitencjarnych w pierwszym półroczu 2016 roku. Jednocześnie informuję, że będą 
one realizowane cyklicznie w kolejnych latach.

Ad 1.10. Zapewnienie psychologom regularnej superwizji.

Psychologom naszej jednostki zapewniona zostanie możliwość regularnego udziału 
w superwizji.

Ad 1.11. Poinformowanie osadzonych o możliwości dostępu do Biuletynu Informacji 
Publicznej.

W dniu 01.01.2016 roku weszło w życie Zarządzenie Nr 50/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. 
Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie w sprawie regulaminu kontaktowania się 
osadzonych z osobami bliskimi poprzez video rozmowy za pośrednictwem urządzeń 
teleinformatycznych oraz zasad korzystania przez skazanych z wybranych serwisów, 
w tym z Biuletynu Informacji Publicznej Służby Więziennej. Skazani są na bieżąco 
informowani przez wychowawców o możliwości skorzystania z wybranych serwisów, w tym 
z Biuletynu Informacji Publicznej na zasadach określonych w ww. zarządzeniu.

Ad 1.12. Informowanie osadzonych, np. w ramach zajęć kulturalno-oświatowych 
bądź za pomocą radiowęzła, o prawnych i praktycznych skutkach wyroków 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach, które bezpośrednio dotyczą 
osób osadzonych.

Począwszy od miesiąca marca br. osadzeni będą regularnie informowani poprzez audycje 
radiowęzłowe o prawnych i praktycznych skutkach wyroków Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka, które bezpośrednio dotyczą osób osadzonych w jednostkach 
penitencjarnych.

Ad 1.13. Ujednolicenie tekstów porządku wewnętrznego jednostki.

Zarządzeniem Nr 4/2016 z dnia 09.02.2016r. Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie 
w sprawie porządku wewnętrznego zakładu karnego typu zamkniętego oraz Zarządzeniem 
Nr 5/2016 z dnia 09.02.2016r. Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie w sprawie 
porządku wewnętrznego zakładu karnego typu półotwartego ujednolicono teksty 
rzeczonych porządków wewnętrznych.

Ad 1.8. Zwiększenie obsady psychologicznej.



Ad 1.14. Uzupełnienie tablic informacyjnych o adresy instytucji stojących na straży 
praw człowieka. 3

Tablice informacyjne znajdujące się w oddziałach zakwaterowania osadzonych 
niezwłocznie po kontroli zespołu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, zostały 
uzupełnione o adresy instytucji stojących na straży praw człowieka, tj. m.in Rzecznika 
Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Komitetu Praw Człowieka, 
Komitetu Przeciw Torturom, Komitetu Do Spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Ad 1.15. Zamontowanie w łaźniach udogodnień dla osób mających problemy 
z poruszaniem się. 1

W Zakładzie Karnym w Strzelinie znajduje się jedna cela dla osób mających problemy 
z samodzielnym poruszaniem się. Jest ona zlokalizowana w oddziale I pawilonu D 
W pierwszym kwartale bieżącego roku łaźnia w tym oddziale zostanie zaopatrzona 
w poręcze i siedzisko ułatwiające osobie niepełnosprawnej samodzielną kąpiel.

Ad 1.16. Wyposażenie wszystkich pól spacerowych w częściowe zadaszenie.

W związku z zaleceniem, do końca drugiego kwartału bieżącego roku zostanie wykonane 
częściowe zadaszenie placów spacerowych dla pawilonu zakwaterowania osadzonych 
w systemie zamkniętym D oraz placów spacerowych dla skazanych odbywających karę 
w zakładzie karnym typu półotwartego A i B.

Ad 1.17 Kontynuowanie prac remontowych w jednostce.

W roku 2016 w Zakładzie Karnym w Strzelinie rozpoczęto kompleksowy remont pawilonu 
zakwaterowania A. W ramach zaplanowanych prac do cel mieszkalnych zostanie 
doprowadzona ciepła woda. Wymianie podlegać będzie instalacja wody zimnej i instalacja 
kanalizacyjna. Kąciki sanitarne cel mieszkalnych zostaną gruntownie wyremontowane, 
ściany zostaną wyłożone glazurą, zaś wyeksploatowana armatura sanitarna zostanie 
wymieniona. W celach mieszkalnych i kącikach sanitarnych zostaną odnowione powłoki 
malarskie. Sprzęt kwaterunkowy zostanie wymieniony na nowy (szafki więzienne i szafki 
higieniczne) lub wyremontowany (stoły więzienne i taborety). Ponadto, w IV kwartale br. 
przewiduje się odnowienie powłok malarskich w ciągach komunikacyjnych oddziałów 
mieszkalnych pawilonu A oraz przeprowadzenie konserwacji stolarki drzwiowej we 
wszystkich celach tego pawilonu. Dodatkowo wyremontowane zostaną świetlice 
oddziałowe. Wymienione prace stanowią kontynuację rozpoczętego w 2015 roku 
gruntownego remontu pawilonów zakwaterowania zakładu karnego typu półotwartego.

Jednocześnie informuję, że w związku ze zgłoszoną prośbą skazanego 
o udostępnienie mu Biblii w języku angielskim, wysłano zamówienie na jej zakup. 

W dniu 08.02.2016 r. Biblia została dostarczona do zakładu i udostępniona osadzonemu.

Wyk. w 2 egz. IK
1 egz. adresat,
2 OISW we Wrocławiu,
3 CZSW Warszawa, Biuro Spraw Wewnętrznych,
4 egz. a/a.


