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ZAł-. J K . ...........NR ... .
W odpowiedzi na pismo z dnia 25.10.2013 r. dotyczącemwag.r'zaletreń"'~

zawartych w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytac$l)13
przeprowadzonej z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w dniach 24 -
28.09.2012 r. uprzejmie informuję, że w Zakładzie Karnym w Stargardzie
Szczecińskim pomieszczenia, w których przebywają osadzeni w większości są to
cele siedmioosobowe o powierzchni od 21,5 do 23.2 m2 (64 cele). Pomieszczenia te
muszą być wyposażone w sprzęt kwaterunkowy zgodnie z nomami ustalonymi
w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 roku
w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach
śledczych. Cele mieszkalne wyposażone są w następujący sprzęt: łóżko dla każdego
osadzonego (o wymiarach 0,75 m x 1,90 m), stół więzienny duży(o wymiarach
0,65 m x 1,25 m) 1 szt. na 4 osadzonych, czyli 2 szt. w celi mieszkalnej, taboret dla
każdego osadzonego (o wymiarach 0,36 x 0,3 3m), szafka więzienna - 1 szt. na
2 osadzonych (o wymiarach 0,63 x 0,30 m), półka pod telewizor 1 szt. na celę
(o wymiarach 0,60 x 0,40), wieszak na ubrania (o wymiarach 0,7 x 0,2 m). Ponadto
w każdej celi znajduje się umywalka z półkami na środki czystości (o wymiarach

2 • 2 0,60 x 0,40 m). Łóżka zajmują powierzchnię 5,72 m , stoły więzienne -  1,62 m ,
taborety -  1,54 m , szafki więzienne powieszone na ścianie w dwóch rzędach i trzech

2 2 kondygnacjach, zajmują powierzchnię 0,38 m , półka pod telewizor -  0,24 m ,
2 * 2  wieszak na ubrania -  0,21 m , umywalka z półkami na środki czystości -  0,24 m .

2 *Ogólna powierzchnia zajmowana przez sprzęt to ok. 10 m . Takie ustawienie sprzętu 
jest najbardziej optymalne ze względu na ograniczoną powierzchnię cel, która 
zgodnie z normą nie może być mniejsza niż 3 m2 na jednego osadzonego (od tej 
powierzchni nie odlicza się powierzchni zajmowanej przez sprzęt kwaterunkowy), 
a z uwagi na wysokie zaludnienie zakładów karnych i aresztów śledczych jest 
maksymalnie wykorzystywana. Łóżka ustawione są w 3 rzędach jako 
dwukondygnacyjne oraz w czwartym rzędzie łóżko pojedyncze, stojące 
w środkowym rzędzie. Podejmowane były próby innego rozmieszczenia łóżek 
np. poprzez wprowadzenie łóżek 3 kondygnacyjnych, co było przez większość 
sadzonych dobrze przyjmowane, bo powodowało zwiększenie powierzchni 
użytkowej celi, nie zastawionej przez sprzęt kwaterunkowy. Zgodnie z zaleceniami 
Krajowego Mechanizmu Prewencji wyszczególnionymi w protokole RPO-712555- 
VII-720.5/12/MMo zostały zlikwidowane łóżka trzykondygnacyjne.
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W tym miejscu należy podkreślić, że każdy z osadzonych ma zapewnione 
osobne miejsce do spania, więc nie może być mowy o nierespektowaniu godności 
ludzkiej. Prywatności osadzonych jest respektowana na miarę możliwości jakie 
posiada Służba Więzienna oraz jakie wynikają z izolacji przestępców. Dlatego też 
należy stwierdzić, że ustawienie sprzętu kwaterunkowego w Zakładzie Karnym 
w Stargardzie Szczecińskim respektuje Europejskie Reguły Więzienne. 
Pomieszczenia udostępnione dla więźniów, a w szczególności pomieszczenia 
przeznaczone do spania są urządzone w sposób respektujący ludzką godność i tak 
dalece jak to jest możliwe prywatność oraz spełniają wymogi zdrowotne 
i higieniczne, przy czym właściwą uwagę przykłada się d o _ ich warunków 
klimatycznych oraz w szczególności do powierzchni podłogi, ilości powietrza 
mierzonego w metrach kubicznych, oświetlenia, ogrzewania oraz wentylacji.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że nie występowano do Okręgowego 
Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie o przyznanie dodatkowych środków 
finansowych na wykonanie w łaźni ścianek umożliwiających nieskrępowaną kąpiel 
osadzonych. Wykonanie takich ścianek zgodnie z § 54 ust, 4 Zarządzenia nr 27/2010 
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 13.01.2010 r. wykonuje się 
w nowo budowanych lub remontowanych łaźniach. Z uwagi na planowaną całkowitą 
modernizację tutejszego zakładu karnego (wyburzenie budynków i wybudowanie 
nowych pawilonów mieszkalnych łącznie z niezbędną infrastrukturą), jednostka 
otrzymuje środki finansowe wyłącznie na bieżącą eksploatację budynków 
i infrastruktury. Jedynie w przypadku awarii przyznawane są środki inwestycyjne.

W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że w Centralnej Bazie Danych Osób 
Pozbawionych Wolności Noe.NET znajdują się dane dotyczące rozmieszczenia 
osadzonych od miesiąca września 2008 r. Dzięki tym informacjom system jest 
w stanie wygenerować zestawienie „pobytów w przeludnieniu” dla poszczególnych 
osadzonych, rozmieszczonych w systemie od tamtego czasu. W związku 
z powyższym w załączeniu przesyłam rzut ekranowy przeglądarki historii 
przeludnienia o sadzonego (a ** c ^  ) , wszystkich p oby tó w w Zakładzie Karnym 
w Stargardzie Szczecińskim umieszczonych w systemie.

Jednocześnie w załączeniu przesyłam kserokopię decyzji dyrektora zakładu 
karnego w przedmiocie przygotowania diety indywidualnej jednemu z osadzonych 
w tutejszej jednostce oraz kserokopię decyzji w sprawie wprowadzenia oszczędności 
do 20% wysokości stawek dziennych. W tym miejscu pragnę wyjaśnić, że 
wymieniona w Państwa piśmie dieta indywidualna LI 1 została zlecona przez lekarza 
na podstawie §3 ust.4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 02.09.2003 r. 
w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet 
wydawanych osobom osadzonym w ZK i AŚ. Rozporządzenie w §5 ust.5 określa 
górną granicę stawki, gdzie wysokość stawki dziennej dla osadzonego, któremu 
lekarz zleci wyżywienie indywidualne, odpowiada kosztowi zakupu produktów 
spożywczych użytych do sporządzenia całodziennych posiłków. Stawka ta nie może 
być wyższa od obowiązującej stawki dziennej diety lekko strawnej powiększonej 
nie więcej niż o 20%. Tak więc według obowiązujących stawek, koszt produktów 
nie może przekroczyć 5.70 + 20% = 6.87 zł. Zgodnie jednak z rozporządzeniem 
ostateczny kosz całodziennego wyżywienia wynika z kosztu produktów użytych do



jego sporządzenia. Zlecając dietę indywidualną lekarz określił wartość kaloryczną 
posiłków tej diety na minimum 3300 kcal, a dyrektor tutejszej jednostki przychylił 
się do wniosku lekarza o zwiększenie maksymalnej stawki do 20%.

Odnosząc się do skargi Pana (cia^c ? pragnę poinformować, że
w pawilonie B tutejszej jednostki funkcjonuje świetlica, która jest wyposażona 
w sprzęt odpowiedni do realizacji zadań kulturalno -  oświatowych i rozrywkowych 
dla osadzonych przebywających w tym pawilonie. Na wyposażeniu świetlicy 
znajdują się między innymi stół, ławki, krzesła (łącznie około 10 miejsc siedzących), 
książki, czasopisma naukowe, prasa kolorowa, TV z tunerem naziemnej telewizji 
-cyfrowej, -radiomagnetofon, gry planszowe, elektroniczna tarcza Dart. Zdaniem 
działu penitencjarnego wyposażenie to pozwala na prowadzenie zróżnicowanych 
zajęć, z których osadzeni chętnie korzystają.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w świetlicy poza zajęciami kulturalno 
-  oświatowymi i rozrywkowymi dla wszystkich osadzonych z pawilonu B, 
realizowane są również programy readaptacji społecznej dla wybranej grupy 
osadzonych, przykładowo dla młodocianych. Zajęcia w świetlicy odbywają się 
zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora „grafikiem świetlicy”, po uprzednim 
zgłoszeniu przez osadzonych chęci uczestniczenia w tych zajęciach. Zajęcia na 
boisku i w hali sportu również odbywają się zgodnie z zatwierdzonym przez 
dyrektora „ramowym planem zajęć w hali sportu oraz na boisku”, po uprzednim 
zgłoszeniu przez osadzonych chęci brania udziału w takich zajęciach. Zarzut braku 
możliwości korzystania z zajęć świetlicowych w pawilonie A jest również 
nieprawdziwy. Jak ustalono pomimo braku pomieszczenia świetlicy w tym 
pawilonie, osadzeni mają możliwość udziału w zajęciach świetlicowych 
organizowanych w świetlicy znajdującej się w budynku biblioteki zakładu karnego. 
Udział w tych zajęciach jest możliwy po uprzednim zgłoszeniu przez osadzonych 
chęci udziału w zajęciach świetlicowych wychowawcy w oddziale mieszkalnym. 
Należy jednak wskazać, że skarżący się w czasie pobytu
w oddziale I pawilonu A nie zgłaszał chęci korzystania z zajęć świetlicowych. 
W budynku biblioteki tutejszej jednostki znajduje się pomieszczenie czytelni, które 
spełnia również funkcję świetlicy dostępnej dla wszystkich osadzonych w Zakładzie 
Karnym w Stargardzie Szczecińskim. Na podstawie obowiązującego planu 
wypożyczeń książek i gier stolikowych w bibliotece zakładu karnego z dnia 
27.10.2010 r., osadzeni mają możliwość skorzystania z czytelni jeżeli wyrażą taką 
chęć. Korzystanie z czytelni jest możliwe w dniu, w którym przewidziano wymianę 
książek w oddziale mieszkalnym.

W załączeniu przesyłam kserokopię grafiku świetlicy pawilonu B, 
kserokopię ramowego planu zajęć w hali sportu oraz na boisku oraz kserokopię planu 
wypożyczeni książek i gier stolikowych w bibliotece zakładu karnego.

Skazany zarzuca ponadto, że brak jadłospisu dziennego co do gramatury 
posiłków oraz brak jadłospisu na weekendy powoduje, że osadzeni nie wiedzą co 
i w jakich ilościach wchodzi w skład dziennego wyżywienia. Zgodnie ze 
stanowiskiem działu kwatermistrzowskiego z uwagi czas pracy radiowęzła 
nie zawsze była możliwość podania jadłospisu w komunikacie radiowym. Aktualnie 
wszystkie jadłospisy podawane są w komunikatach działu kwatermistrzowskiego,



które uwzględniają gramaturę wydawanych posiłków, a każdy osadzony ma prawo 
do zweryfikowania należnej mu porcji.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, wnoszę o uznanie skargi Pana 
d 0.1A 0 ^  ̂  ̂ za nieuzasadnioną.

Wykonano w 2 egz.
1. Adresat + zał. (6).
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Stargard dnia 10.04.2013 r.

Pan Dyrektor 
Zakładu Karnego 
w Stargardzie Szczeciński

Wniosek

W względu na korzystne ceny artykułów spożywczych (niskie ceny warzyw 
i owoców, masło, wędliny, mięso), proszę o zezwolenie na dokonywanie 
oszczędności do 20% wysokości stawek dziennych (zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 roku § 5 pkt 4) w okresie od 15 
kwietnia 2013 roku do 16 października 2013 roku.

Powyższe oszczędności nie spowodują pogorszenia jakości wyżywienia, tj. 
zmniejszenia objętości dań oraz wymaganej wartości kalorycznej posiłków.
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ZATWIERDZAM Stargard 23.10.2013 r.
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Zakłada Karnego w bl»W

r mgr Z b i g W ) GRAFIK ŚWIETLICY

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA

09.00 -  10.00 Cela 201 Cela 204 Cela 211 Cela 216 Cela 221 Zajęcia
dodatkowe

10.00 -  11.00 Cela 202 Cela 209 Cela 212 Cela 217 Cela 222 Zajęcia
dodatkowe

11.00 -  12.00 Cela 203 Cela 210 Cela 208 Cela 220 Cela 223 Zajęcia
dodatkowe

12.00 -  13.00 Zajęcia
dodatkowe

Zajęcia
dodatkowe

Cela 215 Zajęcia
dodatkowe

Zajęcia
dodatkowe

Zajęcia
dodatkowe

14.00 -  15.00 Zajęcia
dodatkowe

Zajęcia
dodatkowe

Zajęcia
dodatkowe

Zajęcia
dodatkowe

Zajęcia
dodatkowe

Zajęcia
dodatkowe

15.30 -  17.30 Zajęcia
dodatkowe

Zajęcia
dodatkowe

Zajęcia
dodatkowe

Chęć wyjścia na świetlicę osadzeni znaszają wcześniej oddziałowemu
Zajęcia dodatkowe będą się odbywać po wcześniejszym zgłoszeniu chęci udziału wychowawcy. 
Pierwszeństwo udziału w zajęciach dodatkowych mają osadzeni młodociani, uczący się i zatrudnieni.
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„Zatwierdzam” ' Stargard, dnia 31.07.2013

DiRjKTOR _ .
^d:;K^^|a^szczS«  : ■ RAM<^W^ P L A N
■■'.ntk ¿essje/s Kucyrka ZAJĘĆ  W HALI SPORTU ORAZ NA BOISKU

^  ĆWICZENIA SIŁOWE, GRA W PIŁKĘ SIATKOWĄ, KOSZYKÓWKA.

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
od 8.20 
do 9.00

Oddział II 
Gr. XIV

Zajęcia
dodatkowe

Oddział II 
: Gr. XVIII

O ddziału 
Gr. XX

Zajęcia
dodatkowe

od 9.20 
do 10.00

Oddział V 
Gr. 1

Oddział VI 
Gr. 2 Oddział I Oddziałll 

Gr. XXI
Oddział VI 

Gr. 4
od 10.20 
do 11.00

Oddział II 
Gr.XVE

Oddział II 
Gr. XVI-

O ddziału 
Gr. XIX

Oddział IV 
Gr. 2

Oddział VI 
Gr. 5

; Liceum, ZSZ 
Oddział II

od 11.30 
do 12.10 Oddział I Oddział V 

Gr. 3
Oddział V 

Gr. 4
Zajęcia

dodatkowe
Oddział IV 

Gr. 4

Gimnazjum, 
kurs zawodowy 

Oddział II
-

od 12.20 
do 13.00

Oddział V 
Gr. 2

Oddział IV 
Gr. 1

Oddział VI 
Gr. 3

Oddział IV 
Gr. 3

Zajęcia
dodatkowe

Liceum, ZSZ 
Oddział VI

od 14.10 
do 14.50

Oddział VI 
Gr. 1

Oddział II 
Gr. XV

Zajęcia
dodatkowe

Oddział V 
Gr. 5

Oddział IV 
Gr. 5

Gimnazjum, 
kurs zawodowy 

Oddział VI

Ćwiczenia oraz rozgrywki w hali sportu należy podejmować zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie. Nie beda prowadzone zajęcia w hali 
sportowej, gdy chętnych w grupie ćwiczącej będzie mniej niż 4 osoby. Grupa osadzonych korzystających z ćwiczeń siłowych nie może 
przekraczać 12 osób. Na zajęcia gry w siatkówkę i koszykówkę (grupa do 12 osób) należy doprowadzać osadzonych w oparciu o powyższy plan 
zajęć, zgodnie z wykazem opracowanym przez wychowawcę. Uczestnicy zajęć siatkówki j koszykówki mogą grać zamiennie (jednak w koszykówkę 
maksymalnie 4 osoby). Zajęcia te prowadzone są równolegle z grupami ćwiczącymi w hali sportu, ©sadzeni korzystający z gier zespołowych od 
10.04.2013 r. do 10.10.2013 r. są doprowadzani do kąpieli, o ile wyrażą taką potrzebę. Czas kąpieli nie.może przekraczać 5 minut. W przypadku gdy chęt
nych do gry w siatkówkę i koszykówkę będzie mniej niż 4 osoby, a także gdy wystąpią złe warunki atmosferyczne, nadmierne zimno, zbyt wysoka 
temperatura przekraczająca 25 C albo opady deszczu zajęcia na boisku nie będą prowadzone. W dni świąteczne wypadające w dni robocze zajęcia 
sportowe nie będą prowadzone. Uprawnienia do udziału w zajęciach sportowych weryfikują oddziałowi zgodnie z posiadanym wykazem opracowanym przez 
wychowawcę oddziału. ~
UWAGA! W oddziale H dla grup tymczasowo aresztowanych oraz w oddziale I  ilość uczestników ustala wychowawca (od 2 do 12 osadzonych).
Wykonano w 9 egz;
Egz. Nr 1 Kierownik DP 
Egz. Nr 2 D-ca Zmiany 
Egz. Nr 3-7 Oddziały mieszkalne 
Egz. Nr 8 Hala sportu przy boisku 
Egz. Nr 9 a/a 
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STARSZY WYCHOWAWCA
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Zakładu Kamćgo«raargar&je Szczecińskim

por.: mgr/Sławomir Pankiewicz



EKTORA
okładu Karnego w Stargardzie

mjr TngF WtfidBW*®r S/Oti

Stargard Szczeciński dn. 27.10.2010 r.

PLAN
WYPOŻYCZEŃ KSIĄŻEK I GIER STOLIKOWYCH W BIBLIOTECE 

ZAKŁADU KARNEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

Lp. Dzień
tygodnia Oddział Czas wypożyczeń

1 Poniedziałek IV 830 do 1330

2 Wtorek I, VI dla przebywających wewnątrz 
zakładu karnego 830 do 1330

3 Środa
II, Uczniowie Szkoły Zawodowej 
zbiorowo, klasami, na polecenie 

Dyrektora Szkoły.
830 do 133"

4 Czwartek V oraz zatrudnieni wewnątrz i na  ̂
zewnątrz zakładu karnego u00 do i7°°

5 Piątek Czytelnicy dodatkowi 830 dó 1330
W sytuacjach nieprzewidzianych, wypożyczanie książek w p0szczególn^^gjj^^lpcta]^ż^uleć'żtiuąii^.
V i?ńLZnT y- V. <B.lałuii0tó n ^ a o ''Egz. Nr 2-6 Oddziały mieszkalne. m  8iHiiliM ir

Egz. Nr 7 a/a ' 
SP

m ar. mgr ^aJmomir Pankiewicz


