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W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2013r. (data wpływu 02.04.2013r.) dotyczące Raportu 

Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Zakładzie Karnym w Kwidzynie, uprzejmie 

przedstawiam stanowisko do zawartych w raporcie zaleceń.

1. Wyeliminowanie nieprawidłowości w traktowaniu osadzonych przez personel medyczny.

Zakład Kamy w Kwidzynie jest jednostką penitencjarna przeznaczoną dla recydywistów 

penitencjarnych. Wielu z nich wymaga leczenia z powodu bardzo złego stanu zdrowia. Często jest to 

spowodowane długotrwałym nadużywaniem alkoholu lub zażywaniem środków odurzających. 

Osadzeni ci będąc w zakładzie karnym domagają się określonego (wymyślonego przez nich) sposobu 

leczenia i przypisywania konkretnych leków. Na postawione diagnozy, które ich nie zadowalają i nie 

dostarczenie konkretnych, żądanych przez nich leków, reagują roszczeniowością i pisaniem skarg. 

Każda złożona skarga, w tym dotycząca traktowania osadzonych przez personel medyczny, jest 

wnikliwie badana. Na posiedzeniach kierownictwa tematyka skarg jest omawiana na bieżąco. Na 

uwagę zasługuje fakt, że w roku 2012 nie odnotowano skarg zasadnych, w tym dotyczących 

traktowania osadzonych przez personel medyczny. Jednakże, mimo tego skargi, a zwłaszcza dotyczące 

traktowania przez personel medyczny, są objęte szczególnym nadzorem kierownictwa jednostki.

2. Zmniejszenie zaludnienia w Zakładzie, a tym samym przywrócenie świetlic oddziałowych do 

celów kulturalno-oświatowych i sportowych.

W Zakładzie Karnym w Kwidzynie zaludniono 4 świetlice oddziałowe z uwagi na liczbę 

transportowanych osadzonych, na co tutejsza jednostka nie ma wpływu. Zgodnie z § 3 Rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z 25.11.2009r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w 

wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali 

kraju ogólną pojemność tych zakładów (Dz.U. nr 202, poz. 1564),po otrzymaniu informacji dyrektor 

zakładu jest obowiązany podjąć czynności mające na celu organizację dodatkowych cel mieszkalnych, 

przez przystosowanie pomieszczeń zakładu do wymogów cel mieszkalnych. Pismo informujące o 

zaistnieniu przedmiotowej sytuacji Dyrektor otrzymał w dniu 22.02.2013r. (BIS-070/16/13/1325). 

Ponadto zgodnie z pismem z OISW w Gdańsku OI/E-073/1/13/2055 z 07.03.2013r. wydawanie decyzji

o umieszczeniu osadzonych w warunkach przeludnienia jest ostatecznością.

3. Zmniejszenie pojemności cel wieloosobowych poprzez ich podział.

dnia ..f...... 04.2012r.

Koszty podziału cel mieszkalnych przekraczają możliwości finansowe jednostki. Zadanie takie
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należałoby ująć w planie zadań inwestycyjnych. Jego realizacja musiałaby być poprzedzona 

przyznaniem środków finansowych oraz zgodą Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na 

zmniejszenie pojemności zakładu.

4. Dostosowanie zarządzeń Dyrektora Zakładu w sprawie porządku wewnętrznego w obu typach

jednostek do przepisów powszechnie obowiązujących.

Przygotowano następujące zmiany dotyczące porządku wewnętrznego:

- usunięto zapis § 18 pkt 2 Zarządzenia nr 20/2012 Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie z 

dnia 29.06.2012 roku w sprawie: porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym typu otwartego w Kwi

dzynie i § 18 pkt 2 Zarządzenia nr 19/2012 Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie z dnia

29.06.2012 roku w sprawie: porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym typu półotwartego w Kwi

dzynie;

- usunięto zapis §18 pkt 3 Zarządzenia nr 20/2012 Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie z 

dnia 29.06.2012 roku w sprawie: porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym typu otwartego w Kwi

dzynie i §18 pkt 3 Zarządzenia nr 19/2012 Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie z dnia

29.06.2012 roku w sprawie: porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym typu półotwartego w Kwi

dzynie;

- zapisy §19 obu w/w. zarządzeń dyrektora sąm. in. realizacją dyspozycji §14.2.10 Rozporzą

dzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.08.2003r. w sprawie regulaminu organizacyjno - porządko

wego wykonywania kary pozbawienia wolności oraz mają na celu uporządkowanie terminu po

wrotu osadzonych do jednostki penitencjarnej tak by nie wracali w porze nocnej. Wzięto pod uwagę 

względy bezpieczeństwa zakładu, m. in. potrzebę ograniczenia ruchu osadzonych w jednostce peniten

cjarnej w porze nocnej i ograniczoną obsadę zmiany. Ponadto zgodnie z art. 67§3 kkw w oddziaływa

niach na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania obowiązków, uwzględnia 

się przede wszystkim pracę. Osadzeni korzystający z najwyższych nagród są objęci tą formą oddziały

wania. Także kontrahenci zewnętrzni oczekują że osadzeni zatrudnieni ao pracy będą przychodzili co

dziennie. Nieobecność jednego osadzonego może skutkować nie wyjściem do pracy całej grupy skaza

nych.

W załączniku nr 1 pkt 5 do Instrukcji z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad 

gromadzenia informacji i danych osobowych w systemie Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych 

Wolności Noe.NET w zakresie właściwości merytorycznej Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu 

Służby Więziennej stwierdza się, że „Informację o przepustce odnotowuje się w Noe.NET nie później 

niż na 48 godzin przed przewidywanym terminem opuszczenia przez osadzonego jednostki peniten

cjarnej”. W związku z tym osadzony winien wcześniej złożyć odpowiednią prośbę.

- zmieniono zapis § 28 w/w. Zarządzenia nr 19/2012 i §29 w/w. Zarządzenia nr 20/2012 na: 

„W Zakładzie Karnym w Kwidzynie przyznawanie nagród, ulg oraz wymierzanie kar dyscyplinarnych 

dokonuje dyrektor zakładu karnego i jego zastępcy”.

- zapis §9 załącznika nr 1 do w/w. Zarządzeń dyrektora stanowiący, że „zakazuje się 

przekazywania (sprzedaży, darowania, pożyczania i innych form przenoszenia prawa własności) 

sprzętu audiowizualnego między osadzonymi” nie zakazuje osobom opuszczającym jednostkę 

penitencjarną przekazywania innemu osadzonemu swojej własności. Osadzeni mają prawo przekazać 

swój sprzęt audiowizualny innemu osadzonemu przy opuszczaniu jednostki, z czego korzystają.

- osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w ZK typu otwartego mają pełną swobodę 

do dysponowania środkami finansowymi pozostającymi do ich dyspozycji, zgodnie z zapisem art. 92 

pkt 8 kkw skazani osadzeni w Zakładzie Karnym typu otwartego w Kwidzynie mogą otrzymywać z 

depozytu zakładu karnego pieniądze pozostające do ich dyspozycji.

Natomiast zgodnie z zasadami zarządzania środkami pieniężnymi skazanego (art. 113 § 1 kkw) 

skazany przekazuje do depozytu środki pieniężne i przedmioty wartościowe posiadane 

w zakładzie karnym. Wiąże się to również z wpłatą do depozytu środków pieniężnych, które skazany 

otrzymał po udzielonym widzeniu jak również środkami, które skazany posiada po powrocie z 

czasowego opuszczenia zakładu karnego. Działanie to jest niezbędne w celu zewidencjonowania



środków finansowych na karcie depozytowej osadzonego, co nie jest jednoznaczne z pozbawieniem 

skazanego prawa do dysponowania tymi środkami.

Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27.10.2003r. w sprawie 

czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związanych z prowadzeniem depozytu 

przedmiotów wartościowych osób pozbawionych wolności „Środki pieniężne wpłacone przez 

osadzonego po powrocie z przepustki lub zezwolenia na czasowego opuszczenie zakładu, do 

wysokości kwoty pobranej przed opuszczeniem zakładu, nie podlegają rozliczeniu w sposób określony 

w art 126 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 czerwca 19997r. - Kodeks Karny wykonawczy”.

5. Przestrzeganie przepisów związanych ze sposobem udzielania odpowiedzi na złożone przez

osadzonych wnioski i prośby.

W dniu 18.04.2013r. przeprowadzono szkolenie w Dziale Penitencjarnym dotyczące stosowania 

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 13.08.2003r. w sprawie załatwiania wniosków, skarg i 

próśb osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Omówiono wskazane błędy. Kierownik 

Działu Penitencjarnego udzielił instruktażu dotyczącego stosowania §9 ust. 2 w/w. rozporządzenia. 

W roku 2013 zaplanowano temat „Tryb i sposób rozpatrywania próśb i wniosków skazanych” podczas 

szkolenia ogólnopenitencjamego.
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6. Wyeliminowanie nieprawidłowości w prowadzeniu książki wizyt lekarskich.

Wyeliminowano nieprawidłowości w prowadzeniu książki wizyt lekarskich, wydałem stosowne 

polecenia oraz zobowiązałem odpowiedzialnych funkcjonariuszy do właściwego dokonywania w nich 

wpisów oraz kontroli tych wpisów przez przełożonego.

7. Dostosowanie celi mieszkalnej i kabiny prysznicowej do potrzeb osób z niepełnosprawnością

w obu typach Zakładu.

W zakładzie karnym typu półotwartego: Łaźnia Oddziału V i VI, w której obecnie brak jest 

kabiny przystosowanej dla osób niepełnosprawnych przewidziana jest do całkowitej modernizacji i 

przebudowy. Projekt obejmuje wykonanie kabiny prysznicowej dla osób niepełnosprawnych 

poruszających się na wózku wraz z wyposażeniem w krzesełko i uchwyty. W chwili obecnej osoby 

poruszające się na wózku inwalidzkim są kwaterowane w Oddziale III i IV, gdzie łaźnia jest 

przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W ZK typu półotwartego 

cela nr 2 w Oddziale Penitencjarnym II oraz cela nr 3 w Oddziale Penitencjarnym III jest wyposażona 

w kącik sanitarny o wymiarach umożliwiających korzystanie z niej przez osoby poruszające się na 

wózku oraz w stosowne poręcze ułatwiające korzystanie z WC. Kąciki sanitarne w celach 

mieszkalnych w ZK typu otwartego nie zostały przystosowane dla tych osób, gdyż projekt budowy 

nowego pawilonu tego nie przewidywał z uwagi na wyłączenie stosowania przepisów dotyczących 

osób niepełnosprawnych w tego typu obiektach. W łaźni Oddziału I kabina natryskowa zostanie 

doposażona w urządzenie techniczne ułatwiające osobom niepełnosprawnym korzystanie z natrysków 

(krzesełko, poręcze i słuchawka prysznicowa z wężem). Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim 

mogą kąpać się w Oddziale III, gdzie kabina prysznicowa jest przystosowana do potrzeb takich osób. 

Przystosowanie kącika sanitarnego w celi mieszkalnej w ZK typu otwartego skutkowałoby 

koniecznością zmiany pojemności celi (z 4 osobowej na 2 osobową). Stopień, który może powodować 

barierę architektoniczną zostanie usunięty.

8. Wyposażenie piętrowych łóżek w drabinki i barierki zabezpieczające przed upadkiem.

W roku bieżącym zgodni g z podpisaną umową zaplanowane jest rozpoczęcie procesu 

systematycznego wyposażania łóżek piętrowych w barierki, drabinki oraz szuflady wraz z wymianą 

dna łóżek. Zaplanowano środki finansowe na ten cel w budżecie jednostki. Proces obejmie etapowo 

wszystkie użytkowane łóżka.



9. Utworzenie w jednej z sal widzeń kącika dla dzieci.

W marcu 2013r. utworzono w sali widzeń kącik dla dzieci.

10. Doprowadzenie ciepłej wody do łazienki znajdującej się przy pomieszczeniach do realizacji 

nagrody, o której mowa w art. 138 § 1 pkt 3 kkw.

W najbliższym czasie roku zostanie przeprowadzona modernizacja instalacji ciepłej wody w 

łazience, aby poprawić skuteczność jej działania.

11. Zamontowanie przesłon zapewniających intymność pod prysznicami w łaźniach.

Wszystkie stanowiska w łaźniach wydzielone są przegrodami (ściankami działowymi) tak aby 

osoby korzystające z kąpieli miały zachowaną intymność. Stanowiska nie są wyposażone w zasłonki ze 

względów bezpieczeństwa i w celu umożliwienia doraźnej kontroli prowadzonej kąpieli. Poleciłem, 

aby osadzeni oczekiwali na możliwość skorzystania z natrysków poza łaźnią, tj. w poczekalniach, co 

zapewnia dokonywanie czynności higienicznych w warunkach zapewniających intymność.

12. Zapewnienie lepszej informacji wśród osadzonych o dostępnej ofercie zajęć kulturalno- 

oświatowych i sportowych.

O organizacji zajęć kulturalno - oświatowych i sportowych osadzeni są informowani za 

pośrednictwem komunikatów ogłaszanych przez lokalny radiowęzeł oraz umieszczanych na tablicach 

ogłoszeń w oddziałach mieszkalnych, a także osobiście przez wychowawcę do spraw kulturalno - 

oświatowych. Kierownik Działu Penitencjarnego zobowiązał wychowawcę ds. KO do dołożenia 

wszelkich starań mających na celu przekazywanie informacji dostępnej dla wszystkich osadzonych o 

ofercie zajęć kulturalno - oświatowych i sportowych. Jak zauważyły osoby wizytujące (s. 17 

przedmiotowego Raportu) w Zakładzie Karnym w Kwidzynie prowadzi się różnorodne oddziaływania 

z zakresu zajęć kulturalno - oświatowych oraz kultury fizycznej i sportu.

13. Wywieszenie informacji w oddziałach mieszkalnych o dniach i godzinach konsultacji 

medycznych.

Informacje o dniach i godzinach konsultacji medycznych zostały niezwłocznie wywieszone na 

tablicach informacyjnych w oddziałach mieszkalnych.

14. Dokonanie modyfikacji harmonogramu kąpieli, tak aby woda zdążyła się ponownie nagrzać 

przed kolejną turą kąpiących.
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Powyższy problem dotyczy oddziału V i VI i wynika z braku cyrkulacji instalacji ciepłej wody. 

Obecnie w związku z planowaną modernizacją instalacji ciepłej wody w oddziałach mieszkalnych w 

ramach „zielonych” inwestycji została zaprojektowana budowa cyrkulacji ciepłej wody. Prace 

powyższe planuje się rozpocząć w roku bieżącym.

15. Rozważenie możliwości wprowadzenia do asortymentu kantyny nabiału.

Kantyna Zakładu Karnego w Kwidzynie w swoim asortymencie posiada nabiał. Jest to m.in. 

mleko, mleko w proszku, jogurty, sery, twaróg, serki twarogowe, topione itp.

16. Zniesienie zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom zadeklarowanym jako niepalące.

W ZK w Kwidzynie nie funkcjonuje zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom 

zadeklarowanym jako niepalące.



17. Podjęcie działań w celu utworzenia samorządu skazanych.

Zakład Kamy w Kwidzynie stwarza możliwości tworzenia i funkcjonowania samorządu 

skazanych. Rzecznicy skazanych, o których mowa w art. 136 § 2 kkw funkcjonowali w tutejszej 

jednostce do roku 2007. Zainteresowanie wyborami i funkcją rzecznika skazanych od dłuższego czasu 

spadało. Skazani ci byli odbierani przez pozostałych osadzonych jako osoby „współpracujące z 

administracją”, nie wiedzieli konkretnie, czym powinni się zająć. Obecnie skazani nie wykazują 

zainteresowania powołaniem rzeczników skazanych, co potwierdzili wychowawcy podczas odprawy 

działu penitencjarnego w dniu 18.04.2013r. Funkcjonuje natomiast Zespół ds. kulturalno - 

oświatowych i zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu, o którym mowa w art. 136 § 1 kkw. Jest to 

Zespół o cechach samorządu, zgodnie z rozdziałem 7 Zarządzenia nr 2/04 Dyrektora Generalnego 

Służby Więziennej z dnia 24.02.2004r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji 

pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych 

i terapeutycznych.

18. Wygospodarowanie pomieszczenia, w celu utworzenia celi izolacyjnej.

Nie istnieje pilna potrzeba utworzenia celi izolacyjnej ze względów wychowawczych i dyscyplinar

nych. Jest to najsurowsza kara dyscyplinarna, jaką przewiduje ustawodawca. Zgodnie z art. 143§3 kkw 

w/w. karę można wymierzyć skazanemu, który popełnił przekroczenie naruszające w poważnym stop

niu obowiązującą w zakładzie dyscyplinę i porządek. W skali roku kar dyscyplinarnych - umieszczenia 

w celi izolacyjnej wymierza się kilka. Nie jest prawdą, że nie wymierza się kary dyscyplinarnej 

umieszczenia w celi izolacyjnej z uwagi na brak takiej celi. Analizując dotychczasowe przypadki wy

mierzania najwyższych kar należy stwierdzić, że stosując takie kary miały miejsce jednocześnie prze

słanki, o których mowa w art. 89 § 4 kkw i 88 § 6 kkw. Biorąc pod uwagę warunki architektoniczne za

kładu nie jest także możliwe wygospodarowanie pomieszczenia przeznaczonego na celę izolacyjną, 

które spełniałoby §6 Wytycznych nr 3/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z 04.10.201 lr. 

w sprawie wymagań technicznych i ochronnych dla pawilonów zakwaterowania osadzonych.

W odniesieniu do przeprowadzenia kontroli osobistej wszystkich osadzonych z oddziału V 

w dniu 15.11.2012r. informuję, że kontroli osobistej zostali poddani wszyscy osadzeni w Zakładzie 

Karnym w związku z przeprowadzaną w tym dniu kontrolą generalną całego Zakładu.

Na podstawie § 72 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 

2003r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej w dniu 

15.11.2012r. Rozkazem dziennym nr 163/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku Dyrektor Zakładu 

Karnego w Kwidzynie zarządził ,t przeprowadzenie kontroli generalnej zakładu. Zgodnie z §29 

Zarządzenia Nr 43/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010r. w 

sprawie ustalania metod i form działalności w zakresie ochrony jednostek organizacyjnych Służby 

Więziennej - kontrola generalna polega, w szczególności, na przeprowadzeniu w jednym czasie 

kontroli terenu zakładu i przywięziennego zakładu pracy zatrudniającego osadzonych, ograniczonego 

zewnętrzną linią ogrodzenia ochronnego oraz kontroli osobistej lub pobieżnej wszystkich osadzonych, 

kontroli cel, a także pomieszczeń, w których osadzeni stale lub czasowo przebywają.

Kontrolę generalną przeprowadza się według następujących zasad:

1) w każdym czasie kiedy dyrektor lub jego przełożony uzna przeprowadzenie takiej kontroli za 

zasadne; kontrola taka winna jednak być przeprowadzona co najmniej raz w półroczu;

2) kieruje nią dyrektor lub upoważniony przez niego funkcjonariusz, który dokonuje podziału osób 

biorących udział w kontroli na grupy, wyznacza ich dowódców i określa zadania;

3) biorą w niej udział wszyscy funkcjonariusze i pracownicy, którzy mają taki obowiązek zawarty w 

umowie o pracę, o ile nie wykonują innych zadań określonych przez dyrektora;

4) w czasie jej trwania wstrzymuje się lub ogranicza do niezbędnych potrzeb ruch osadzonych.

Wyniki kontroli opisuje się w zbiorczym protokole, który zatwierdza dyrektor.

W dniu 15.11.2012r. działając zgodnie z w/w przepisami drugi raz w 2012r. została 

przeprowadzona kontrola generalna jednostki. Stąd też aby wyeliminować posiadanie przez



osadzonych przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych osadzeni zostali poddani kontroli 
osobistej.

W Zakładzie Karnym w Kwidzynie nie istnieją żadne ograniczenia w dostawie energii 
elektrycznej, nie ma więc potrzeby regulowania powyższego w porządkach wewnętrznych.

W odniesieniu do próśb osadzonych o wpisanie na listę osób odwiedzających członków rodziny 
i osób bliskich informuję, że nie jest prawdą, że osadzeni nie są informowani o przyczynach odmowy 
wpisania a także nie pouczani o. prawie, terminie i sposobie wniesienia skargi. W roku 2012 
odnotowano wiele skarg, m.in przesłanych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, OISW w Gdańsku, jak 
i Rzecznika Praw Obywatelskich związanych z odmową wpisu do karty widzeń. Żadna z nich nie 
została uznana za zasadną. Rozpatrując taką prośbę dotyczącą osób spoza rodziny osadzonego nie 
można stwierdzić jaki wpływ wychowawczy na skazanego miałoby widzenie z tą  osobą. Zgodnie z 
pismem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej BDG-070-64/11/582 z dnia 17 sierpnia 201 lr. 
dokonanie oceny ewentualnego wpływu wychowawczego na skazanego poprzez kontakt w formie 
widzenia z osobami niebędącymi członkami rodziny możliwe jest w drodze bezpośredniego kontaktu z 
osobą zainteresowaną uczestnictwem w widzeniu. W związku z tym uzasadnionym jest również 
bezpośredni kontakt osób zainteresowanych uzyskaniem zgody na widzenie ze skazanym w trybie art. 
105a §4 kkw poprzez rozmowę w tej sprawie z dyrektorem lub wychowawcą.

Zgodnie z w/w. pismem Dyrektora Generalnego SW Dyrektor jednostki podejmując 
przedmiotową decyzję uwzględnia szereg uwarunkowań, w tym ocenę ewentualnego wpływu 
wychowawczego na skazanego poprzez kontakt w formie widzenia. Niejednokrotnie zdarza się, że 
osadzeni zwracają się z prośbą o wpisanie do karty widzeń: wspólników w przestępstwie, kolegów ze 
zorganizowanej grupy przestępczej. Względy bezpieczeństwa i resocjalizacyjne przemawiały za 
podejmowaniem decyzji odmownych w tych przypadkach.

Współpraca pomiędzy ZK w Kwidzynie a Europejskim Liceum Ogólnokształcących dla 
Dorosłych, 03-305 ul. Witkiewicza 16 odbywała się w oparciu o Porozumienie zawarte w dniu 
06.04.201 lr. Porozumienie to było poprzedzone porozumieniem zawartym przez Centralny Zarząd 
Służby Więziennej w dniu 08.09.2010r. W początkowym okresie współpraca układała się na 
zadowalającym poziomie. Do ZK w Kwidzynie wpłynęły informacje dotyczące uczniów, którzy 
ukończyli I semestr nauki w ELO w okresie od marca do czerwca 201 lr. W późniejszym okresie nie 
wpłynęły już żadne dokumenty świadczące o ukończeniu poszczególnych semestrów nauki i 
uzyskanych ocenach. W dniu 28.11.2012r., w związku z długotrwałym nie realizowaniem w/w. 
Porozumienia, Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie wypowiedział powyższe Porozumienie.

W związku z nierealizowaniem przez Europejskie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
porozumienia zawartego w dniu 06.04.201 lr. z Zakładem Karnym w Kwidzynie podejmowano 
początkowo interwencje telefoniczne i następnie pisemne.

W dniu 21.05.2012r. wystosowano pismo wzywające ELO do realizacji wszystkich zobowiązań 
wynikających z Porozumienia z dnia 06.04.201 lr. W dniu 30.07.2012r. wpłynęło pismo z ELO 
zapewniające o podjęciu działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości przed rozpoczęciem 
nowego semestru nauki. W dniu 07.09.2012r. wystosowano kolejne pismo do ELO wzywające do 
realizacji wszystkich zobowiązań wynikających z zawartego w dniu 06.04.201 lr. Porozumienia. 
Dyrekcja ELO nie udzieliła żadnej odpowiedzi.

W związku z powyższym, o zaistniałej sytuacji pismami z dnia 05.11,2012r. oraz 08.02.2013r. 
poinformowano Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W pismach tych opisano sytuację, w jakiej znaleźli 
się uczniowie szkoły oraz zwrócono się o pomoc i interwencję w tej sprawie. Mazowiecki Kurator 
Oświaty w pismach z dnia 10.12.2012r. oraz 25.02.2013r. poinformował administrację ZK w 
Kwidzynie o podjętych działaniach i poczynionych ustaleniach. Z pism tych wynika, że p.

została wezwana do przekazania dokumentacji związanej z przebiegiem nauki 
zainteresowanym uczniom.

Sprawę przedstawiono także przedstawicielom Krajowego Mechanizmu Prewencji podczas



wizytacji Zakładu Karnego w Kwidzynie przeprowadzonej w dniach 21-23 listopada 2012r.

Wykonano w 2 egz.:

JT  egz. - adresat 

2. egz. - S/P ZK Kwidzyn
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