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Rzecznika Praw Obywatelskich 
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W nawiązaniu do zaleceń zawartych w Informacjach z dnia 27.02.2009r.

Nr RPO-606811-VII-7020/08/KM i RPO-606809-VII-7020/09/AŻ o czynnościach 

przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Zakładzie Karnym 

w Gorzowie Wlkp. i Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. informuje,

1. W związku z zarzutami narażenia osadzonych niepalących na wdychanie dymu 

tytoniowego wprowadzono zmiany w rozmieszczeniu osadzonych w celach mieszkalnych 

pawilonu XR2 w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku. Biorąc pod uwagę fakt, iż osadzeni 

deklarujący się jako palący stanowią większość populacji osób osadzonych w Oddziale 

Zewnętrznym w Słońsku cele przeznaczone dla skazanych niepalących usytuowano 

w prawym narożniku korytarza w każdym oddziale mieszkalnym. W oddziale 

pierwszym są to cele 107, 108 oraz 111, w oddziale drugim- cele 207, 208, 209 oraz 211 

natomiast w oddziale trzecim - cele 307, 308 oraz 311. Skazani przebywający w tych 

celach mają swobodny dostęp do dyżurki wychowawcy, sanitariatów, wyjścia na korytarz i 

pole spacerowe nie przechodząc przez miejsca wyznaczone do palenia. Miejsca do palenia 

wyrobów tytoniowych zostały wyznaczone w lewym narożniku korytarza poszczególnych 

oddziałów mieszkalnych.

2. Do dnia 31.03.2009r. zamontowano na placu spacerowym pawilonu XR3 Oddziału 

Zewnętrznego w Słońsku dwie ławki dla osadzonych. Ilość ławek będzie sukcesywnie 

zwiększana w miarę pozyskanych materiałów do ich wykonania.

3. W dniach 23-24.03.2009 roku w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku dokonano przeglądu 

stanu materacy oraz koców będących w dyspozycji jednostki. W wyniku przeglądu nie 

stwierdzono egzemplarzy nienadających się do użytku.

4. Aktualnie prowadzony jest remont kantyny w Słońsku. W Wyniku prowadzonych prac 

zamontowane będzie okno wystawowe o odpowiednich rozmiarach umożliwiające

ze :



zapoznanie się z dostępnym asortymentem oraz odpowiedni nadzór osadzonych nad 

ilością ważonego towaru. Zakończenie prac remontowych przewidywane jest na dzień 

20.04.20091-,

5. W 2008 roku nastąpiło zmniejszenie stanu zaludnienia osadzonych w Oddziale 

Zewnętrznym w Słońsku i nadal wykazuje tendencje spadkowe. Przy dalszym 

sukcesywnym zmniejszeniu się liczby osadzonych zostanie rozważona możliwość 

uruchomienie do końca 2009 roku świetlicy dla osadzonych.

6. Osadzeni odbywający karę pozbawienia woIności w Oddziale Zewnętrznym Słońsku mają 

zapewniony dostęp do psychologa. Aktualnie, na zgłoszenia wychowawców lub na 

indywidualne zapisy osadzonych, obsługę psychologiczną zapewnia psycholog 

dojeżdżający z Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. W miesiącu maju zaplanowano 

przyjęcie na etat psychologa do Oddziału Zewnętrznego w Słońsku.

7. Zarówno w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku jak i w Zakładzie Karnym w Gorzowie 

Wlkp. przeredagowane zostały Karty Praw Pacjenta. Zapisy znajdujące się w nich 

dostosowano do warunków i praw pacjenta pozbawionego wolności.

8. Cudzoziemcy przyjmowani do Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. informowani są 

przez wychowawców o możliwości zapoznania się z przetłumaczonymi na języki obce 

tekstami Kodeksu Karnego Wykonawczego i regulaminów wykonania kary pozbawienia 

wolności oraz wykonywania tymczasowego aresztowania.

9. Zobowiązano funkcjonariuszy służby ewidencyjnej i penitencjarnej do monitorowania 

i niedopuszczania do przypadków pobytu osadzonych w celach przejściowych przez 

okres dłuższy niż 14 dni.

10. Odbiornik telewizyjny w świetlicy oddziału A2 został uruchomiony niezwłocznie po 

stwierdzeniu usterki w jego funkcjonowaniu.
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