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Dyrektor Zespołu
Krajowego Mechanizmu Prewencji 
w B m m  .Rzecznika jfóraw Obywatelskich 
Al. So^tilaffioicl 77'
mmo Warszawa

W związku z zaleceniem dła Dyrektora Okręgowego Słutby Więziennej w Łodzi
określonym w Raporcie;KMF,f71.43,2014,MMo, z dnia 3 fwietnia 2014 f., Informuj!, że 
Dyrektor Okręgowy wspiera Dyrektora Zakłady Karnego w Łowiczu w realizacji zaleceń 
wymagających środków .finansowych,

W paragrafach pozapłacowych Dyrektor Okręgowy przekazał Dyrektorowi 
Zakłady środki fnansowem zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania Jednostki,

Wydzielone zostały środki w następujących ■ paragrafach:

Pian w § 4210 wynosi 395 506,IM zł. z czego wydzielone zostały środki w wysokości 
między innymi n a :

-  30 000,00 z\ -  zakup wyposażenia- pomieszczeń służby zdrowia
-  10 000,00 z l -zaktjp m-aterialów w calu doprowadzania .ciepłej wody do minimum 8 

pomieszczeń zakwaterowania: osadzoripk

Pian w § 4270 wynosi' 1 .'035 .005,00 zł,, z czego wydzielone zesłały środki w wysokości między 
Innymi na:

-  110 000(00 zł -  remont, instalacji atektryoznej w pawilonach mieszka i nych
-  40 000,00 :zf— remont węzła cieplnego z przystosowanym do podawania, cieplej 

wody do- oel mieszkalnych.
-  840 000,00 zh - remont pomieszczeń w celu przystosowania pomieszczeń do 

wymogów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dni® 5 lipca 2012. roku w 
sprawie- szczegółowych wymagań, jakim powinny- odpowiadać pomieszczania i 
ytządz&rsia.podmioftj isczfiozego dla osób pozbawionych wolności

.Pozostała środki pozostają w dyspozycji Dyrektora Zakładu- Karnego w Łowiczu, który 
samodzielni© nimi dysponuje.

W przypadku zwiększenia limitów wydatków na rok 2014 w pozapłacowych 
paragrafach wydatków' bieżących przez dysponenta głównego fj, CZSW, plan finansowy 
dla Zakładu 'Karnego w Łowiczu będzie sukcesywni© zwiększany z przeznaczeniem m  
realizację określonych zaleceń, f  ^
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Zakład Karny w Łowić 
99-400 Łowicz ul. Wiejska 3 

SŁUŻBA e-maii: zk lowicz@sw.aov.Dl fax. 468309705 tel.468309706
WIĘZIENNA Jednostka nadzorowana przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lodzi.

Aktualne informacje o jednostce dostępne w Ogólnopolskim Portalu Służby Więziennej http://www.5w.g0v.pl
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Łowicz dn.S..mąja 2014 roku.

Pani Justyna Róża Lewandowska 
Dyrektor Zespołu 
"Krajowy Mechanizm Prewencji" 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

Dotyczy: KMP.571.43.2014.MMQ

W odpowiedzi na zalecenia i uwagi zawarte w "Raporcie przedstawicieli Krajowego 
Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Zakładzie Karnym w Łowiczu" doręczonego w dniu 
11 kwietnia br. przekazuję informacje dotyczące sposobu ich realizacji:

1) Wyjaśnienie -wątpliwości wskazanych w pkt. 4, 5, 6 i 8 Raportu -
-  W zakresie czy osadzony(daue u s j  odwoływał sie od wymierzonej kary 

w postaci umieszczenia w celi izolacyjnej:
oswKif^oie odwoływał się od wymierzonej kary, gdyż po zaprzestaniu stosowania 

środka przymusu bezpośredniego w postaci umieszczenia w celi zabezpieczającej 
Dyrektor ZK na podstawie art. 146 §3 kodeksu karnego wykonawczego zamienił karę na 
inną.

-  W zakresie widzeń osadzonych z osobami niebedacymi członkami rodzin:
Widzenia osadzonych z osobami niebędącymi członkami rodzin realizowane są 
z uwzględnieniem wytycznych zawartych w piśmie Dyrektora Generalnego Służby 
Więziennej BDG 070-64/11/582 z dnia 17 sierpnia 2011 roku cyt* "uzasadnionym jest 
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° w celu zweryfikowania, czy osoba ubiegająca się o widzenie, nie będąca 
członkiem rodziny będzie miała pozytywny wpływ na proces resocjalizacji skazanego. 
Procedury powyższe są przeprowadzane w dniu stawienia się takiej osoby na widzenie, 
umożliwiają udzielanie widzeń osobom ubiegającym się o prawo do widzenia w każdym 
dniu, w którym odbywają się widzenia. -

-  W zakresie traktowania osób o obniżonej sprawności ruchowej przez funkcjonariuszy 
działu ochrony:
Zobowiązano funkcjonariuszy działu ochrony, aby podczas doprowadzania 
nie pospieszali osób o obniżonej sprawności ruchowej.

-  W zakresie użycia pasa iednocześcioweeo w/c osadzonego przed opuszczeniem celi 
zabezpieczającej:
W dniu 17 stycznia 2014 roku podczas stosowania środków przymusu bezpośredniego -  
przed opuszczeniem celi zabezpieczającej, osadzonemu założono pas jednoczęściowy -  
decyzja taka została podjęta zgodnie z art. 13-ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2013 roku
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

-  W zakresie rozbieżności miedzy informacją udzieloną osadzonemu a notatka służbową 
funkcjonariusza:
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Rozbieżności między informacją udzieloną osadzonemu, że będzie jechał 
na konsultację, a informacją zawartą w notatce służbowej, że został doprowadzony 
do lekarza wynikają z tego, że osadzony miał jechać na konsultację lekarską, ale w tym 
czasie lekarz przebywał na terenie jednostki i osadzony został doprowadzony 
do Ambulatorium oddziału I.

-  W zakresie warunków widzeń bezdozorowych dotyczących pozostawania osoby 
odwiedzającej w zakresie wzroku funkcjonariusza SW pozostającego w sali widzeń 
dozorowych:
Spotkania z adwokatem oraz widzenia osadzonych bez osoby dozorującej odbywać się 
będą w drugiej części sali widzeń bezdozorowych, a wydzielone 2 stanowiska 
znajdujące się za ścianką działową nie będą wykorzystywane do widzeń 
bezdozorowych.

~ W zakresie informacji na iaki okres oraz z jakich względów została wydana decyzja 
Dyrektora Zakładu z dnia 3 stycznia. 2014 roku o wprowadzeniu oszczędności stawek 
dziennych w wysokości do 20%:
Decyzja była uzasadniona znaczącym obniżeniem większości zakupowanych przez 
jednostkę artykułów spożywczych wynikającym z zawarcia z początkiem 2014 roku 
przez OISW w Łodzi umowy na dostawy artykułów spożywczych do jednostek okręgu 
łódzkiego. Służba żywnościowa jednostki na bieżąco analizuje możliwości dokonywania 
oszczędności i gdy takowe istnieją, wnioskuje raz w miesiącu do dyrekcji o zgodę na ich 
uzyskiwanie. Oszczędności wysokości stawek dziennych do 20% nie mają wpływu 
na pogorszenie jakości wyżywienia, tj. zmniejszenia objętości dań oraz wymaganej 
wartości kalorycznej posiłków.

2) Weryfikacja sygnałów dotyczących dominacji grupy tzw. grypsujących oraz nieprawidłowości 
w traktowaniu osób starszych i niesprawnych 'przez młodszych osadzonych -  

-w zakresie dominacji grupy tzw. grypsujących:
W przypadku pojawienia się informacji o działaniach podejmowanych przez osadzonych mogących 
mieć związek z działalnością podkultury przestępczej, są one weryfikowane bez zbędnej zwłoki 
oraz podejmowane są odpowiednie działania zaradcze dyscyplinarne i regulaminowe w celu ich 
wyeliminowania. Na podstawie §44 ust. 1 Zarządzenia Nr-2/2004 Dyrektora Generalnego Służby 
Więziennej z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji 
pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów 
penitencjarnych i terapeutycznych, w zakładzie w trybie ciągłym realizowane są kompleksowe 
działania ukierunkowane na przeciwdziałanie negatywnym przejawom podkultury przestępczej. 
Działania te szczegółowo określa Harmonogram przedsięwzięć i zadań dla poszczególnych służb 
i funkcjonariuszy. Harmonogram dostosowany jest do specyfiki Zakładu Karnego w Łowiczu 
w zakresie systemowych rozwiązań organizacyjnych oraz zawiera szczegółowe instrukcje 
przeciwdziałania podkulturze przestępczej opracowane dla poszczególnych stanowisk, 
z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych posterunków.

-w zakresie traktowania osób starszych i niesprawnych przez młodszych osadzonych: 
Opisane w raporcie dolegliwości odczuwane przez osoby starsze i z obniżoną sprawnością fizyczną, 
w związku z przebywaniem w celi z osobami- młodszymi lub reprezentującymi podkulturę 
przestępczą, poddano weryfikacji. Osadzeni rozmieszczani są w celach mieszkalnych 
z uwzględnieniem dyspozycji zawartych w art. 110 §4 kodeksu karnego wykonawczego, które 
określają m.in, zalecenia lekarskie, psychologiczne i rehabilitacyjne, potrzebę kształtowania 
właściwej atmosfery wśród skazanych, a także potrzebę zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa 
w zakładzie. Wychowawca wyznaczając osadzonemu miejsce do spania w celi mieszkalnej 
uwzględnia w/w dyspozycje, bierze również pod uwagę wiek skazanego oraz jego sprawność 
fizyczną. Decyzję w zakresie rozmieszczenia poprzedza również rozpoznaniem środowiska 
osadzonych oraz indywidualną rozmową z osadzonym. W przypadku zgłoszenia przez osadzonego 
dolegliwości wynikających z rozmieszczenia w celi mieszkalnej przy konkretnym składzie



osobowym, informacja taka jest weryfikowana i podejmowane są odpowiednie działania w celu 
zmiany sytuacji. Wyczulono kadrę penitencjarną oddziałów na sygnały w zakresie niewłaściwego 
traktowania osób starszych i mniej sprawnych przez innych osadzonych.

3) Przypomnienie funkcjonariuszom Służby Więziennej o konieczności zachowania formy 
grzecznościowej "pan" wobec osadzonych oraz właściwego traktowania osób o obniżonej 
sprawności fizycznej, jak również obowiązku przekazywania kompleksowych informacji podczas 
rozmów wstępnych -  Obowiązek funkcjonariuszy stosowania w kontaktach interpersonalnych 
z osadzonymi formy grzecznościowej "pan" został omówiony na odprawach poprzedzających 
rozpoczęcie codziennej służby. Ponadto zagadnienie to będzie jednym z tematów szkolenia 
ogólnopenitencjamego.

-w zakresie przekazywania kompleksowych informacji podczas rozmów wstępnych; 
Rozmowy wstępne przeprowadzane są na podstawie §22 ust. 1 pkt. 2 i §24 ust. 1 i 2 Zarządzenia 
Nr 2/2004 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie - 
szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności 
funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych. W trakcie rozmów 
wstępnych osadzeni uzyskują informacje w zakresie określonym w/w przepisem. Ponadto Biuro 
Penitencjarne CZSW opracowało informatory, które znajdują się w celach przejściowych. Skazani 
otrzymują kompletną wiedzę odnośnie zasad odbywania kary i zapewnienia bezpieczeństwa 
osobistego już w czasie pobytu w celi przejściowej.

4) Zapewnienie osobom o obniżonej sprawności fizycznej korzystania z przystosowanych do ich 
potrzeb stanowisk prysznicowych -  Zobowiązano funkcjonariuszy realizujących doprowadzanie 
osadzonych do kąpieli, aby zwracali uwagę na zapewnienie osobom o obniżonej sprawności 
fizycznej korzystania z przystosowanych do ich potrzeb stanowisk prysznicowych.

5) Zwiększenie obsady psychologa w Zakładzie -  zostanie sporządzony wniosek do Dyrektora 
Okręgowego SW w Łodzi o wykorzystanie wakatu powstałego po funkcjonariuszu odchodzącym 
na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31 maja br. na stanowisko psychologa.

6) Zapewnienie kadrze oddziału terapeutycznego oraz psychologowi penitencjarnemu superwizji -  
Zgodnie z zaleceniem do końca bieżącego roku planuje- się przeprowadzenie 2 sesji superwizji 
przez uprawnione osoby spoza terenu zakładu karnego. Kolejne sesje będą uwzględniane w planach . 
szkoleń opracowywanych w latach następnych.

7) Poszerzenie oferty szkoleń dla funkcjonariuszy, zgodnie z uwagami w pkt. 3 Raportu -  
funkcjonariusze pracujący w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi będą sukcesywnie, w ramach 
oferty szkoleń organizowanych przez organy nadrzędne, zgłaszani na szkolenia z zakresu 
komunikacji interpersonalnej, umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz przeciwdziałania 
wypaleniu zawodowemu, także praw osób pozbawionych wolności.

8) Przeprowadzenie remontu, zwłaszcza w oddziale A i B oraz przeprowadzenie prac w celu 
wyeliminowania zagrzybienia w oddziałach mieszkalnych -  Prace remontowe w oddziałach 
mieszkalnych A i B były, są i będą sukcesywnie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem 
oraz w miarę zgłaszanych potrzeb.

9) Osłonięcie kącików sanitarnych w celach do wykonywania kary izolacyjnej -  W terminie do dnia 
31 maja br. zostaną wykonane odpowiednie przysłony kącików sanitarnych w celach 
przeznaczonych do wykonywania kary izolacji.

10) Dostosowanie standardu izb chorych oraz izolatki do obowiązujących przepisów -  Wskazane



pomieszczenia będą spełniać wymogi określone przepisami prawa do końca bieżącego roku. 
Dyrektor Okręgowy SW w Łodzi przydzielił środki finansowe przeznaczone na remont 
pomieszczeń w celu przystosowania ich do wymogów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności, W chwili 
obecnej prowadzone są czynności związane z przygotowaniem odpowiedniej procedury, która 
wyłoni podmiot realizujący powyższe zadanie. Warto dodać, że Ambulatorium zostanie 
przeniesione do nowego pomieszczenia.

11) Zapewnienie odpowiednich warunków w wieloosobowych ' celach mieszkalnych, 
z poszanowaniem prawa do prywatności osadzonych i dostępu do urządzeń sanitarnych, zgodnie 
z uwagami zawartymi w pkt. 4 Raportu -  W przypadku ewentualnego przeludnienia, osadzenie 
w celi przeludnionej będzie realizowane w takim stopniu, by umożliwić zachowanie intymności 
przez skazanych. Cele wieloosobowe są wyposażone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 roku w sprawie warunków bytowych' osób 
osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

12) Umożliwienie osadzonym prania i suszenia odzieży w odpowiednich do tego warunkach oraz 
trzepanie koców -  W oddziałach mieszkalnych oraz celach brak jest warunków do prania i suszenia 
odzieży innej niż osobista. Pranie znacznej ilości odzieży w celach mieszkalnych przyczyniłoby się 
do znacznego zawilgocenia ścian, a co za tym idzie pogorszenia warunków sanitarnych, 
W zamian osadzonym umożliwia się dowolnie częste dokonywanie, wymian odzieży na czystą 
przez osoby bliskie za pośrednictwem magazynu, W przypadku braku możliwości skorzystania 
z wymiany odzieży w taki sposób, każdy osadzony ma prawo do korzystania z odzieży skarbowej, 
która prana jest regularnie w zakładowej pralni. Wyznaczono jeden dzień w tygodniu, w którym 
osadzeni, w przypadku uprzedniego zgłoszenia takiej potrzeby, mają zapewnioną możliwość 
wytrzepania koców na boisku sportowym, pod nadzorem funkcjonariusza.

13) Wyposażenie łóżek piętrowych w drabinki i zabezpieczenia przed wypadnięciem oraz podkłady 
pod materace -  Łóżka będące na wyposażeniu Zakładu Karnego w Łowiczu wyposażone są 
w sztywny wkład. Do takich łóżek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 
17 października 2003 roku w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych 
i aresztach śledczych nie stosuje się podkładów pod materac. Łóżka piętrowe będą sukcesywnie 
wyposażane w drabinki oraz zabezpieczenia.

14) Zapewnienie osadzonym brakujących kontenerów do przechowywania rzeczy osobistych - 
Zakup brakujących kontenerów do przechowywania rzeczy osobistych będzie następował 
sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych.

15) Wydzielenie stanowisk prysznicowych w łaźniach ogólnych -  zalecenie-będzie realizowane 
w miarę możliwości technicznych i posiadanych środków finansowych.

16) Zwiększenie częstotliwości kąpieli dla osadzonych - Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego 
wykonywania kary pozbawienia wolności oraz “regulaminu organizacyjno-porządkowego 
wykonywania tymczasowego- aresztowania, osadzeni korzystają co najmniej. raz- w tygodniu 
z ciepłej kąpieli. Osadzeni zatrudnieni przy pracach brudzących korzystają z odpowiednio 
częstszych kąpieli. Kąpiele skazanych chorych odbywają się według wskazań lekarza. Na dzień 
dzisiejszy realizowane są wszystkie uprawnienia osadzonych w tym zakresie.

17) Wyposażenie wszystkich pól spacerowych w częściowe zadaszenia -  wszystkie place spacerowe 
aktualnie wyposażone są w częściowe zadaszenie.



18) Dokoname przeglądu urządzenia monitorującego w przedsionku celi zabezpieczającej -  
Do dnia 30 kwietnia 2014 roku został przeprowadzony przegląd urządzeń monitoringu celi 
zabezpieczającej.

Przegląd będzie obejmował:
- czyszczenie kamer
- ustawienie ostrości kamer
-korektę strefy prywatności w przedsionku celi zabezpieczającej. Zgodnie 
z zaleceniami strefa prywatności zostanie powiększona na cały obszar miski 
ustępowej.

19) Zmianę godziny wydawania kolacji -  Kolacja wydawana będzie później zgodnie 
z obowiązującym porządkiem wewnętrznym.

20) Propagowanie wiedzy za pomocą radiowęzła odnośnie orzecznictwa ETPCz oraz TK 
-związanego z wykonywaniem kary pozbawienia wolności -  Utworzono dla osadzonych dwa
stanowiska komputerowe z dostępem do stron internetowych zawierających orzecznictwo ETPCz 
i TK. Planuje się stworzenie kolejnych takich stanowisk komputerowych. Funkcjonariusz jednostki 
odpowiedzialny za monitorowanie zmian legislacyjnych będzie przekazywał link o „nowym” 
orzeczeniu kierownikowi działu penitencjarnego, a ten wychowawcom.
Informacja o możliwości zapoznawania się osadzonych zarówno z wcześniejszymi jak i „nowymi” 
orzeczeniami będzie umieszczana na tablicach ogłoszeń w oddziałach mieszkalnych oraz 
przekazywana przez sieć radiowęzła. W przypadku zainteresowania ze strony więźniów, 
wychowawcy udostępnią materiały w niezbędnym zakresie.

21) Rozpowszechnienie wiedzy na temat zasad zatrudnienia osadzonych w jednostce « Osadzeni 
uzyskują szczegółowe informacje na temat zasad zatrudnienia, zarówno przy pracach odpłatnych 
jak i nieodpłatnych, w trakcie rozmów indywidualnych z wychowawcą, zajęciach grupowych 
w zakresie aktywizacji zawodowej oraz w ramach realizacji zajęć przywięziennego Klubu Pracy. 
Uwzględniając zalecenia KMP informacje w zakresie zatrudnienia będą rozpowszechniane również 
z wykorzystaniem radiowęzła oraz tablic ogłoszeniowych w oddziałach mieszkalnych.

22) Uzupełnienie brakujących porządków wewnętrznych w celach -  Wszystkie cele mieszkalne 
wyposażone zostały w porządki wewnętrzne. W przypadku zniszczenia bądź zagubienia przez 
osadzonych w/w dokumentu w danej celi mieszkalnej, jest on dostarczany do celi bez zbędnej 
zwłoki.

23) Udostępnienie w widocznych miejscach w oddziałach oraz na sali widzeń cennika produktów 
dostępnych w kantynie -  Cennik produktów dostępnych w kantynie znajduje się w widocznych 
miejscach oddziałów mieszkalnych i w sali widzeń.

24) Udostępnianie w jadłospisie informacji dotyczącej gramatury wydawanych posiłków -  
Informacja o gramaturze wydawanych posiłków została umieszczona na tablicach ogłoszeń 
w oddziałach mieszkalnych.

25) Poszerzenie' asortymentu produktów dostępnych w kantynie ó wkłady do papierosów 
elektronicznych oraz krzyżówki -  Za zgodą Dyrektora i w porozumienie z ajentem kantyny został 
poszerzony asortyment produktów dostępnych w tutejszej kantynie o wkłady do papierosów 
elektronicznych oraz krzyżówki.

26) Udzielanie osadzonym odpowiedzi na skargi, wnioski i prośby zgodnie z rozporządzeniem 
wskazanym w pkt. 7 Raportu -  Rozwiązania organizacyjne wprowadzone w tutejszej jednostce 
w zakresie informowania osadzonych o sposobie rozpatrzenia ich próśb, wniosków i skarg skutkują



otrzymywaniem przez osadzonych pisemnych odpowiedzi na prośby i wnioski, które nie zostały 
załatwione bezpośrednio po zgłoszeniu.

27) Zobowiązanie psychologa do realizowania konsultacji bez obecności osób trzecich -  Psycholog 
została zobowiązana do realizowania konsultacji bez obecności osób trzecich.

28) Zasłonięcie kamery w sali do widzeń bezdozorowych -  W sali widzeń bezdozorowych została 
wykonana przysłona kamery.

29) Stworzenie warunków umożliwiających zachowanie tajemnicy adwokackiej podczas spotkań 
oraz rozmów telefonicznych osadzonych z adwokatami -  Przeprowadzono instruktaż 
dla funkcjonariuszy działu ochrony realizujących doprowadzenie osadzonych do rozmów 
telefonicznych z adwokatami oraz ich spotkaniami -  osoby pozbawione wolności mają warunki 
umożliwiające zachowanie tajemnicy adwokackiej.

30) Zwiększenie częstotliwości zajęć kulturalno-oświatowych organizowanych na świetlicach 
i zajęć sportowych -  Przywrócono świetlicę wykorzystywaną dotychczas jako celę mieszkalną, 
zwiększyła się częstotliwość zajęć kulturalno-oświatowych organizowanych w świetlicach. Ponadto 
utrzymujący się w ostatnim okresie stan zaludnienia na poziomie poniżej 100% pojemności 
jednostki daje szanse na przywrócenie kolejnej świetlicy. Planuje się przywrócenie funkcji 
świetlicy- kolejnej celi mieszkalnej do końca maja br. przy utrzymaniu się obecnego zaludnienia. 
Zajęcia sportowe odbywają się w terminach określonych w porządkach wewnętrznych, jednak ich 
realizacja na świeżym powietrzu uzależniona jest od warunków atmosferycznych panujących 
w danym dniu.

31) Rozważenie zwiększenia częstotliwości mszy świętych -W harmonogramie realizacji mszy 
świętych wprowadzono zmiany w celu zwiększenia ich częstotliwości.

32) Uwzględnienie potrzeby dostosowania infrastruktury jednostki do potrzeb osób 
niepełnosprawnych w planowanych remontach i modernizacjach -  W planowanych remontach
i pracach modernizacyjnych uwzględnione zostaną potrzeby dostosowania cel mieszkalnych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Błędnie natomiast sformułowano uwagę (pkt 4a) dotyczącą 
braku podjazdów dla niepełnosprawnych przy wejściach do pawilonów mieszkalnych 
oraz ambulatorium. W czasie prowadzonej wizytacji podjazdy takie istniały.

33) Przesłanie nagrań z kamery ręcznej podczas stosowania środków przymusu bezpośredniego 
w dniach 17-19 stycznia 2014 roku -  W załączeniu przekazuję płytę z nagraniem z kamery ręcznej 
podczas stosowania środka przymusu bezpośredniego w dniu 17 stycznia 2014 roku,

Wykonano w 5 eez.:
(l_egz. - Adresat
2 egz. - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi-do wiadomości
3 egz. - CZSW Zespó? Kontroli -  do wiadomości (doi. ZK-0912-145/14/232)
4. egz.- Przewodniczący VI Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru

nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych SO w Łodzi- do wiadomości
5. egz.- a/a 
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Pan
Robert Rusiecki
Dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu 
ul. Wiejska 3 
99-400 Łowicz

W odpowiedzi na pismo z  dnia 9 maja 2014 roku (data wpływu do BRPO 14 maja 

2014 roku) uprzejmie dziękuję za odniesienie się do uwag I zaleceń zawartych w Raporcie 
przedstawicieli KMP z wizytacji podległej Panu jednostki.

W nawiązaniu do udzielonej przez Pana informacji, iż zostanie sporządzony wniosek, do 

OISW w Łodzi o wykorzystanie wakatu po funkcjonariuszu SW, odchodzącym na emeryturę na 

nowy etat dla psychologa, proszę przedstawienie decyzji Dyrektora Okręgowego SW w tej sprawie. 

Ponadto proszę o informację, czy zrealizowano zalecenie przysłonięcia kącików sanitarnych w 
celach izolacyjnych, co - zgodnie z Pana wyjaśnieniami - miało zostać wykonane do dnia 31 maja 

br.

Odnosząc się do wyrażonego przez Pana. zdania, iż w oddziałach mieszkalnych brak jest 

warunków do prania i suszenia odzieży innej niź osobista, pragnę zwrócić uwagę, że probtem len 
został poruszony przez Rzecznika Praw Obywatelskich w piśmie nr 11,517,1826.2014.PM do 

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Rzecznik wskazała, iż najkorzystniejszym 

rozwiązaniem problemu byłoby wyznaczenie pomieszczeń, w których zostałyby zainstalowane 

pralko-suszarki, udostępniane osadzonym.

Nawiązując do kwestii częstotliwości kąpieli dla osadzonych pragnę nadmienić, iż Rzecznik 

Praw Obywatelskich skierowała w dniu 3 iipca 2014 roku do Trybunału Konstytucyjnego wniosek 

(KMP.571.26.2014.MMa/ST) o stwierdzenie niezgodności § 32 ust. 4 zdanie pierwsze 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie regulaminu 

orga n i zacyj n o - po rzą d ko we go wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U, Nr 152, poz, 

1494) oraz § 30- ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 

2003 roku w sprawie reguiaminu o rgan i za c yj n o -po rządkowe go wykonywania kary pozbawienia 

wolności (Dz. U. N r 152, poz. 1493) z a rt 249 § 1, art. 4 § 1 i art. 102 pkt 1 ustawy z dnia 6



czerwca 1997 roku Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 ze z;m.), art. 40 w zw. z art, 

41 ust. 4, ar i. 31 ust. 3 i art, 92 ust, 1 zd. I Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Kwestionowane 
we wniosku przepisy określają warunki korzystania, przez tymczasowo aresztowanych i skazanych 

z ciepłej kąpieli. We wspomnianym wniosku Rzecznik przypomniała, iż mając w  u wadze 

standardy międzynarodowe oraz ustawodawstwa innych państw, stwierdzić trzeba, iż możliwość 

kąpieli raz w tygodniu jest niewystarczająca do utrzymania należytej higieny:. Takie stanowisko 

zostało także przedstawione przez Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego ™ 
Państwowego Zakładu Higieny w piśmie z dnia 10 września 2013 roku (D-072-232/13), Wskazano 
w nim, że Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego -  Państwowy Zakładu Higieny, wyraża opinię 
m>. pełni popierającą stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, wyrażone w piśmiejKMP- 

07 4 /3 /2 0 1 3 w tym propozycję dwóch lub więcej -- w zależności od warunków organizacyjnych i 
technicznych -  dostępu do ciepłej wody i korzystania z  pryszniców przez skazanych lub tymczasowo 

aresztowanych z  utrzymaniem dotychczasowych reguł dotyczących kobiet i osób chorych.

Zwracam się także z prośbą, o przedstawienie zmienionej godziny wydawania kolacji dla 

osadzonych oraz zmian naniesionych w  harmonogramie mszy świętych.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi powołując się na numer pisma 

KMP.571.43.2014.MMo do dnia 31 sierpnia 2014 roku.
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