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Odpowiadając na Pana pisma z dnia 24.04.2008 r., Nr RPO -  585493- 
V I1-713/08/ZK, dotyczące Informacji o czynnościach przeprowadzonych 
z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Zakładzie Karnym w Białej 
Podlaskiej i zawartych w niej wniosków informuję, że:

i. W zakresie spraw etatowych w Zakładzie Karnym w Białej 
Podiaskiej:

Wszystkie etaty przekazywane przez Centralny Zarząd Służby 
Więziennej są natychmiast przekazywane do jednostek podległych.

Zakład Karny w Białej Podlaskiej w roku 2007 został doetatyzowany 
w sumie 5,15 etatami, w tym: 3 etaty funkcjonariuszy, 2,15 etatu pracownika 
cywilnego. Dwa etaty funkcjonariuszy przeznaczono na zabezpieczenie 
ponadnormatywnego czasu służby w dziale ochrony.

W listopadzie 2007 r. zgłoszono do Centralnego Zarządu Służby 
Więziennej zapotrzebowanie na dodatkowe etaty dla okręgu lubelskiego na 
rok budżetowy 2008.

Problem nadgodzin, nie tylko w dziale ochrony i nie tylko w Zakładzie 
Karnym w Białej Podlaskiej, mógłby zostać rozwiązany w przypadku 
pozyskania z budżetu państwa środków pieniężnych na wypłatę ekwiwalentów 
za ponadwymiarowe godziny służby. Byłoby to w dłuższej perspektywie 
najtańsze rozwiązanie problemu, bez nadmiernego angażowania dodatkowych 
etatów, połączone z możliwością dodatkowego zarobku przez funkcjonariuszy 
i większą motywacją ich do pracy. Większość funkcjonariuszy zapewne 
wolałaby otrzymywać ekwiwalent pieniężny za nadgodziny niż wolne za 
dodatkową służbę. W tym zakresie jednak brak jest środków z budżetu 
państwa już od wielu lat.

W chwili obecnej Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie 
nie posiada żadnych rezerw etatowych ani też możliwości przesunięć 
etatowych pomiędzy jednostkami okręgu celem doetatyzowania Zakładu 
Karnego w Białej Podlaskiej.



Od dłuższego czasu jako Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej 
w Lublinie podejmujemy działania zmierzające do zminimalizowania 
przeludnienia w tej jednostce penitencjarnej.

Jednym z działań jest kolejne wystąpienie do organów dysponujących
0 zmianę rBjoniza.cj.i osadzania tymczasowo aresztowanych oraz skazanych
1 ukaranych pozostających do ich dyspozycji tj. Prokuratury Rejonowej 
w Parczewie, oraz Sądu Rejonowego w Parczewie, przebywających 
w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej do Zakładu Karnego we Włodawie 
gdzie przeludnienie jest mniejsze. Obecnie oczekujemy na odpowiedź w tej 
sprawie .

Wcześniejsze wystąpienie w sprawie zmiany rejonizacji podjęte przez 
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie w zeszłym roku zostało 
negatywnie zaopiniowane przez zainteresowane Sądy i Prokuratury.

Ponadto wydaliśmy Dyrektorowi Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej 
polecenie zwiększenia częstotliwości posiedzeń komisji penitencjarnych 
i związaną z tym liczbą zgłoszeń skazanych wytypowanych do transportu, jak 
również o zmianę organizacji terapii prowadzonej w oddziale terapeutycznym 
dla skazanych uzależnionych od alkoholu ( dotyczy określenia terminu 
zakończenia i początku kolejnej terapii-jest on zbyt krótki), co powoduje ,że 
skazani po zakończonej terapii nie są wytransportowani do innych jednostek, 
przed przyjazdem kolejnych na terapię. Sytuacja ta powoduje przebywanie 
w jednostce dodatkowo około 30 skazanych, co też na pewno przyczynia się 
do jej chwilowego przeludnienia.

II. W zakresie zmniejszenia przeludnienia w Zakładzie Karnym
w Białej Podlaskiej.
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w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska ul. Prosta 33

Zakład Karny Biała Podlaska, dnia, 2 czerwca 2008r.
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Zespół Prawa Karnego Wykonawczego

W nawiązaniu do „Informacji o czynnościach przeprowadzonych z 
upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Zakładzie Karnym w Białej 
Podlaskiej” uprzejmie informuję, iż kierownictwo Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej 
zgadza się z tezami zawartymi we wnioskach, a w szczególności ze stwierdzeniami, iż 
w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej generalnie rzecz ujmując są przestrzegane 
podstawowe prawa osób pozbawionych wolności, a humanitarne i praworządne 
traktowanie osadzonych przez funkcjonariuszy i pracowników zakładu kształtuje 
korzystną atmosferę wychowawczą. Nie sposób też nie zgodzić się ze stwierdzeniem, 
że wyczerpane zostały własne możliwości zakładu w zakresie działań zmierzających 
do zmniejszenia przeludnienia panującego w jednostce.

Pragnę nadmienić, że Dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej w celu 
zmniejszenia zaludnienia jednostki skierował do Centralnego Zarządu Służby 
Więziennej następujące wnioski:

- o ograniczenie liczby cykli terapii realizowanych w oddziale terapeutycznym 
dla skazanych uzależnionych od alkoholu,

- o wstrzymanie transportów skazanych recydywistów penitencjarnych 
zaklasyfikowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego.
Podjęto też działania zmierzające do utworzenia Oddziału Zewnętrznego podległego 
Zakładowi Karnemu w Białej Podlaskiej o pojemności 130 miejsc. Aktualnie 
prowadzone są prace związane z przejęciem nieruchomości po szkole podstawowej w 
miejscowości Klonownica.
Podejmowane czynności z pewnością wpłyną na zmniejszenie przeludnienia w 
zakładzie karnym, a tym samym spowodują poprawę warunków bytowych i socjalnych 
osób pozbawionych wolności.

Dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej zwrócił się w dniu 7 maja 2008r. 
pismem DD 111/9/08/10620 do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie 
o przyznanie dodatkowych etatów do działów kwatermistrzowskiego i ochrony.

Informuję też, że kierownictwo Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej po 
dokonaniu szczegółowej analizy uwag przedstawionych w omawianej informacji oraz 
uwag zgłaszanych przez osoby ankietowane - podjęło działania zmierzające do 
wyeliminowania sygnalizowanych problemów i nieprawidłowości oraz usprawnienia 
funkcj onowania j ednostki.
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