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W odpowiedzi na pismo z dnia 27 marca 2013 roku l.dz. RPO-717492-XIX- 

12/720/ZG (data wpływu 28.03.2013 r.) w zakresie realizacji przez Okręgowy Inspektoratu 

Służby Więziennej w Gdańsku zaleceń zawartych w Raporcie Krajowego Mechanizmu 

Prewencji z dnia 20 marca 2013 roku l.dz. RPO-717429/12/XIX/720.5/ZG dotyczących 

przyznania środków finansowych informuję:

Ad. 3.

Wykonanie podziału cel mieszkalnych zgodnie z ustawą prawo budowlane jest 

przebudową. Do jej dokonania wymagane jest wykonanie projektu budowlanego i uzyskania 

pozwolenia na budowę. Szacunkowy koszt zadania obejmującego przebudowę pawilonu 

mieszkalnego może wynosić około 6 500 000,00 zł i wiąże się ze zmianą pojemności 

jednostki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzenie do budżetu wydatków w § 

6050 tj. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wymaga zgody Dyrektora Generalnego 

Służby Więziennej. Propozycja wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego zostanie 

przesłana do Centralnego Zarządu Służby Więziennej zgodnie z obowiązującymi procedurami 

wewnętrznymi.

Ad. 7.

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
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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 zakładzie 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. 

Wydatki związane z wyposażeniem łaźni zostaną pokryte ze środków własnych.

Ad. 8.

Zakład Kamy w Kwidzynie wyposaży łóżka piętrowe w drabinki i barierki 

zabezpieczające w ramach środków własnych. Wydatek ten został uwzględniony w budżecie 

jednostki.

Ad. 9.

Kącik dla dzieci w Sali widzeń został w Zakładzie Karnym w Kwidzynie utworzony w 

marcu 2013 roku.

Ad. 10.

Doprowadzenie instalacji c.w.u. do łazienki znajdującej się przy pomieszczeniach do 

realizacji nagrody, o której mowa w art. 138 § 1 pkt 3 kodeksu karnego wykonawczego 

zostanie wykonane przez jednostkę ze środków własnych.

Ad. 11.

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. Polecono, aby osadzeni oczekiwali na możliwość skorzystania z 

natrysków poza łaźnią, tj. w poczekalniach, co zapewnia dokonywanie czynności 

higienicznych w warunkach zapewniających intymność.
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