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W odpowiedzi na pismo z dnia 29 listopada 2013 roku (data wpływu do BRPO 6 

grudnia 2013 roku), uprzejmie dziękuję za udzielone w nim wyjaśnienia oraz przesłane 

dokumenty.

Pragnę przypomnieć, iż konieczność wyeliminowania łóżek 3-piętrowych z 

wyposażenia cel zauważył także Europejski Komitet Zapobiegania Torturom (dalej: 

CPT) w sprawozdaniu z wizyty w Polsce w 2004 roku (CPT/Inf (2006)/ll). 

Rozstawienie sprzętów kwaterunkowych w Zakładzie Karnym w Stargardzie 

Szczecińskim po demontażu trzeciej kondygnacji łóżka, zostało negatywnie ocenione 

przez samych osadzonych, na co zwrócił uwagę pan Emil Marcinkowski w piśmie z 

dnia 9 lipca 2013 roku (data wpływu do BRPO 16 września 2013 roku). Nie można 

zatem uznać, że ustawienie sprzętów respektuje Europejskie Reguły Więzienne, jeśli 

osadzeni podnoszą dolegliwość, która z niego wynika.

W odpowiedzi na informację o planowanej modernizacji zakładu, proszę o 

wskazanie szczegółów dotyczących wskazanej inwestycji z podaniem przewidywanego 

terminu rozpoczęcia prac.

Odnosząc się do przesłanego przez Pana grafiku świetlicy, proszę o nadesłanie 

wykazu cel w oddziale B. Chcę bowiem zweryfikować, czy wszyscy osadzeni mają 

możliwość udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych w pawilonie, w którym



przebywają. Proszę o wyjaśnienie pojęcia zajęcia dodatkowe, poprzez wskazanie 

prowadzących, tematyki i częstotliwości zajęć oraz charakterystyki uczestników.

Z Pana wyjaśnień wynika, iż wskazana przeze mnie w poprzednim piśmie dieta 

LI 1 została zlecona przez lekarza, w związku z czym możliwe jest podniesienie stawki 

dziennej dla diety lekkostrawnej o 20%. Z moich wyliczeń wynika jednak, że nie tylko 

nie skorzystał Pan z możliwości podwyższenia ww. stawki, ale również wyraził Pan 

zgodę na wprowadzenie oszczędności w tym zakresie.

Zastrzeżenia wzbudza także Pańska zgoda na wprowadzenie oszczędności do 

20% wysokości stawek dziennych posiłków w okresie od 15 kwietnia do 16 

października 2013 roku. Zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 2 września 2003 roku w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia 

oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach 

śledczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 167, poz. 1633 ze zm.), oszczędności wysokości stawek 

dziennych do 20 % dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach . Decyzja 

obejmująca okres 6 miesięcy wydaje się natomiast wykraczająca poza ww. przepis.

W związku z przedstawionymi przeze mnie wątpliwościami, proszę Pana o 

odniesienie się do ich treści do dnia 28 lutego 2014 roku.
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