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ZAL
Mechanizmu-'- FrewefiejB-----------W związku z rekomendacjami Raportu Zespołu Krajowego 

z wizytacji w Zakładzie Karnym w Łupkowie w dniach 26-27 lipca 2011 r., zawartymi 
w piśmie RPO-678636-VI 1-720.5/11/WS z dnia 5 września 2011r. (data wpływu do tut. 
jednostki 13.09.2011r.), informuję o nw. działaniach, podjętych w ceiu poprawy traktowania 
oraz warunków osób pozbawionych wolności w podległej mi jednostce penitencjarnej.

Ad. 1.
Aktualnie trwają prace skutkujące poprawą wentylacji grawitacyjnej w celach mieszkalnych
-  wszystkie kanały wentylacyjne tam funkcjonujące zostaną udrożnione do końca 
października bieżącego roku.
Ze względu na obecny brak dostępności stosownych środków finansowych, działania 
mające na celu poprawę wentylacji w umywalniach i sanitariatach, a związane głównie 
z koniecznością zakupu i wymiany uszkodzonych wentylatorów, zostaną podjęte 
i zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do końca II kwartału 2012r., po wpłynięciu 
odpowiednich dotacji w nowym roku budżetowym.

Ad. 2.
Remont umywalni w pawilonie „C” zostanie zakończony do końca II kwartału 2012r.
- wykonany zostanie podczas realizacji zajęć praktycznych w ramach kursów 
przysposobienia zawodowego dla skazanych, zaplanowanych na przyszły rok 
i finansowanych ze środków Programu Operacyjnego UE „Kapitał Ludzki” oraz Funduszu 
Pomocy Postpenitencjarnej.

Ad. 3.
W Zakładzie Karnym w Łupkowie cele mieszkalne skazanych zostały wyposażone przed 
laty w standardowe dla polskiego więziennictwa, dwupiętrowe łóżka typu koszarowego. 
Górne łóżka nie były wyposażone w drabinki oraz barierki zabezpieczające przed 
wypadnięciem.
Aktualnie w ZK w Łupkowie we wszystkich celach mieszkalnych skazanych znajduje się 
98 sztuk łóżek górnych, wymagających doposażenia w drabinki oraz w barierki 
zabezpieczające przed wypadnięciem.
Według przeprowadzonego rozeznania - koszt doposażenia każdego górnego łóżka 
w drabinkę i barierkę zabezpieczającą wyniósłby w granicach 100 - 110 zł. W bieżącym 
roku budżetowym jednostka nie dysponuje już odpowiednimi środkami finansowymi, 
umożliwiającymi realizacje zakupu i montażu ww. asortymentu dla 98 sztuk łóżek górnych.
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W związku z powyższym, po wpłynięciu odpowiednich dotacji w  przyszłym roku 
budżetowym, zostanie przeprowadzona etapowa realizacja przedmiotowych działań 
według następującego harmonogramu:

a) I kwartał 2012 r. pawilon „A” -1 6  łóżek;
b) II kwartał 2012 r. pawilon „B” - 40 łóżek;
c) III kwartał 2012 r. pawilon „C” - 42 łóżka.

Ad. 4.
Pomieszczenie w  pawilonie „A”, opisane w Raporcie na stronie 4 jako cyt. „.toaleta dla 
niepełnosprawnych” faktycznie i zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w zatwierdzonym 
w dn. 27.05.2009r. przez dyrektora ZK w Łupkowie „ Wykazie pomieszczeń w budynkach 
mieszkalnych ZK w Łupkowie" nie jest i nie było toaletą dla osób niepełnosprawnych. 
Pomieszczenie to zgodnie ze swoim przeznaczeniem było i jest nadal toaletą (WC) dla 
funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej stale wykonujących obowiązki służbowe 
w tym pawilonie.
Cela dla osób niepełnosprawnych wraz z odpowiednio przystosowaną dla nich toaletą 
znajduje się w podległym Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu, i tam też niezwłocznie 
kierowani są do dalszego odbywania kary pozbawienia wolności skazani niepełnosprawni 
nowotransportowani do tutejszej jednostki.

Ad. 5.
Personel medyczny został poddany instruktarzowi w zakresie właściwego sposobu 
traktowania osadzonych, wynikającego z przysługujących osobom pozbawionym wolności 
kodeksowych praw oraz obowiązków.
W Zakładzie Karnym w Łupkowie wszyscy skazani zaopatrzeni są w wiedzę nt. 
nieograniczonej w praktyce możliwości codziennego składania skarg na niewłaściwy 
sposób ich traktowania. Gwarantuje im to Zarządzenie Nr 13/2011 Dyrektora Zakładu 
Karnego w Łupkowie z dnia 1 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia zasad porządku 
wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Łupkowie.
Rozdział X ww. Zarządzenia, w które zaopatrzona jest każda cela mieszkalna, p.t. „Dni, 
godziny i miejsce przyjmowania skazanych przez Dyrektora i innych przełożonych, lekarza 
oraz sposób składania pisemnych wniosków, skarg i próśb” w p-kcie 1 informuje, iż cyt. 
„Dyrektor lub jego zastępca oraz kierownicy poszczególnych działów przyjmują skazanych 
w dni robocze w godzinach: 8.00 — 15.00 w pokojach wychowawców, dyżurkach 
oddziałowych lub pomieszczeniach administracji. Ponadto dyrektor lub osoba go 
zastępująca przyjmuje interesantów i skazanych pracujących w każdy wtorek do godziny 
17.00”.

Ad. 6.
W bibliotece skazanych, w ogólnodostępnym kąciku czytelniczym, w  widocznym miejscu 
wyłożone są zbiory orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu 
dotyczących przypadków, które bezpośrednio dotyczą osób pozbawionych wolności. 
Wiedza na temat prawnych i praktycznych skutków wyroków Trybunału Konstytucyjnego 
oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach, które 
bezpośrednio dotyczą osób pozbawionych wolności aktualnie upowszechniana jest 
sukcesywnie ogółowi skazanych za pomocą audycji radiowęzłowych.

Z poważaniem:
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wykonano w 7 egzemplarzach:
1 1. Adresat -  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. t

2. Dyrektor Generalny Służby Więziennej -  do wiadomości.
3. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie- do wiadomości.
4. Przewodniczący III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem 

Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Krośnie -  do wiadomości.
5. Naczelny Kapelan Więziennictwa -  do wiadomości.
6. Helsińska Fundacja Praw Człowieka -  do wiadomości.
7. A/a

HA/HA.
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Dnia 7 sierpnia 2012 r. przeprowadziłem rozmowę telefoniczną z płk'rMJQł:iriTrGTafcricr<m‘ 

dyrektorem Zakładu Karnego w Łupko wie. Jej celem była weryfikacje przeprowadzenia 

zaplanowanych na rok 2012 r. inwestycji, zmierzających do realizacji zaleceń zawartych w 

Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Zakładzie Karnym w Łupkowie. 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od dyrektora udrożniono kanały' wentylacyjne w 

pawilonach mieszkalnych, zakończono remont umywalni pawilonu „C” oraz doposażono 

każde górne łóżko w drabinkę i barierkę zabezpieczającą przed wypadnięciem.
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Wojciech Sadownik,


