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Pani 

dr Aleksandra Wentkowska 

Pełnomocnik Terenowy 

Rzecznika Praw Obywatelskich
w Katowicach

W odpowiedzi na pismo BPK.571.1.2017.MK z dnia 26 września 2017 roku w sprawie 

ustosunkowania się do zaleceń zawartych w Raporcie przedstawicieli Krajowego Mechanizmu 

Prewencji Tortur z wizytacji Zakładu Karnego w Herbach w załączeniu przesyłam pismo 

DD.081.1.2017.IK z dnia 11 października 2017 roku Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach.

Jednocześnie informuję, że realizacja przedmiotowych zaleceń objęta będzie 

bezpośrednim nadzorem przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach.
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Zakład Karny w Herbach
42-284 Herby, ul .Krótka 28 

tel. 34 352 S I  15, fax 34 357 45 52, email: ik_herby@sw.gov.pl

Herby, dn. 11.10. 2017 r.

Pani 
dr Aleksandra Wentkowska
Pełnomocnik 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
w Katowicach

Pana
płk Andrzej Baliński
D>Tektor Okręgowy 
Służby Więziennej w Katowicach
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W odpowiedzi na pismo BPK.571.1.2017.MK i dnia 26 września 2017 r. dotyczące 

ustosunkowania się do zaleceń zawartych w treści Raportu przedstawicieli Krajowego 

Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji Zakładu Karnego w Herbach przeprowadzonej w dniach 

27-28 czerwca 2017 r . , wyjaśniam, co następuje;

Ad 1 -  2. Funkcjonariuszom działu ochrony przypomniano, że realizując dyspozycję art. 13 ust. 1 

ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej ( Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1120) są zobowiązani uwzględniać przesłanki zawarte w tym przepisie, po 

uprzedniej analizie konkretnej sytuacji i charakterystyki osadzonego. Wskazano również, aby 

przestrzegać zasad przeprowadzania kontroli osobistych w sposób tzw. dwuetapowy, 

z zachowaniem dyspozycji § 68 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 

17 października 2016 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby 

Więziennej ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1804).

Ad 3. W trakcie odpraw służbowych poszczególnych komórek merytorycznych przypomniano 

funkcjonariuszom o konieczności zwracania się do osób pozbawionych wolności z zachowaniem 

form grzecznościowych i używanie zwrotu „PAN". Pragnę wskazać, że kwestie właściwego 

postępowania funkcjonariuszy i pracowników będących przełożonymi osadzonych w taki sposób, 

aby stanowili dla nich wzorzec etycznego postępowania i zachowania, podlegają stałemu
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monitoringowi przełożonych i są systematycznie przypominane w trakcie odpraw służbowych 

i szkoleń.

Ad 4. W zakresie obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego podczas 

udzielania świadczeń zdrowotnych, w Zakładzie Karnym w Herbach realizowana jest dyspozycja 

art. 115 ust. 7 a i 8 Kodeksu karnego wykonawczego. Przypomniano funkcjonariuszom 

i pracownikom, w tym personelowi medycznemu, o zasadach określonych w przytoczonych 

przepisach, ze szczególnym zwróceniem uwagi, że ustawodawca przewidział możliwość 

udzielania świadczeń, o których mowa powyżej w obecności funkcjonariusza niewykonującego 

zawodu medycznego na terenie jednostki penitencjarnej wyłącznie na wniosek osoby 

udzielającej świadczenia zdrowotnego, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia jej 

bezpieczeństwa.

Ad 5. Oferta zajęć kulturalno -  oświatowych dia osób pozbawionych wolności została 

wzbogacona, w szczególności poprzez zwiększenie ilości spektakli teatralnych oraz koncertów. 

Ponadto na rok 2018 zaplanowano zakup dodatkowych stacjonarnych urządzeń sportowych do 

rekreacji ruchowej oraz zwiększono ilość odbieranych kanałów z cyfrowej telewizji naziemnej 

dostępnych w każdej celi mieszkalnej.

Ad 6. Kąpiel osadzonych w łaźniach oddziałowych od 1 lipca 2017 r. realizowana jest dwa razy 

w tygodniu. Taka możliwość została zapewniona osobom pozbawionym wolności po zakończeniu 

inwestycji przeprowadzonej na terenie jednostki celem zapewnienia osadzonym jak najlepszych 

warunków bytowych, z którą wiązał się m.in. zakup i instalacja zespołu hydroforowego. Działania 

remontowe związane z dostarczaniem ciepłej wody użytkowej do wszystkich cel są w trakcie 

realizacji. Przewidywane zakończenie przedmiotowych prac -  listopad 2017 r.

Ad 7. Dotychczasowe źródła informacji o możliwości dostępu osadzonych do Biuletynu 

Informacji Publicznej oraz komunikatora SKYPE w formie zapisów w porządku wewnętrznym 

(znajdującym się w każdej celi mieszkalnej), ogłoszeń na tablicach umieszczonych 

w oddziałach mieszkalnych oraz informacji przekazywanych osobom pozbawionym wolności 

przez wychowawców uzupełniono o przekaz za pośrednictwem radiowęzła ( odbiorniki są 

w każdej celi mieszkalnej). W bibliotece jednostki udostępniono dla osadzonych raporty 

z działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. W najbliższym czasie zostaną również 

zakupione audiobooki i książki pisane brajlem. Nadmieniam, że w tutejszej jednostce nie 

przebywają i z pewnością od wielu lat nie przebywały osoby niewidome, nie zgłaszano również 

potrzeb w zakresie, o którym mowa powyżej.

Ad 8. Umieszczoną na tablicach ogłoszeń znajdujących się w oddziałach mieszkalnych informację 

o danych adresowych. Rzecznika Praw Obywatelskich uzupełniono poprzez wskazanie adresu 

email oraz numery telefonów do w/w instytucji, w tym numer bezpłatnej infolinii.

Ad 9. Plany remontowe przedstawione wizytującym, będą realizowane w następujący sposób:
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- bieżące remonty kącików sanitarnych, remont ambulatorium z izbą chorych wraz 

z dostosowaniem jednej z cei do potrzeb osób niepełnosprawnych -  obecnie w realizacji,

- remont kuchni, remont sieci przesyłowych -  jako propozycje prac do wykonania w latach 

następnych będą realizowane w zależności od przyznanych środków.
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