
Gorzów Wlkp., 12.10.2016 rok

Biuro Rzecznika 
Praw Obywatelskich 
Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

W nawiązaniu do zaleceń zawartych w Raporcie przedstawicieli Krajowego Mechanizmu 
Prewencji z wizytacji w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp., która miała miejsce w dniach 
26- 28 lipca 2016r. poniżej informuję o podjętych działaniach :

1. Wdrożono do bieżącej pracy zasady przeprowadzania kontroli osobistej osadzonych 
w sposób zalecony w niniejszym Raporcie.

2. W zakresie wykonania zabudowy lub montażu przesłony kącika sanitarnego w celach 1- 
osobowych oraz zapewnienia intymności podczas czynności związanych z utrzymaniem 
higieny osobistej w celach, w których umywalka jest poza kącikiem sanitarnym 
przeprowadzona zostanie analiza pod kątem możliwości technicznych i organizacyjnych 
oraz finansowych zrealizowania w/w przedsięwzięcia.

3. W celu wydzielenia w łaźniach stanowisk prysznicowych oraz częściowego zadaszenia pól 
spacerowych podjęte zostaną działania w celu oszacowania nakładów finansowych 
i pozyskania w 2017r. środków finansowych, które będą przeznaczone na ten cel.

4. Świadczenia medyczne udzielane tymczasowo aresztowanym odbywają się z udziałem 
funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego tylko i wyłącznie na wniosek 
lekarza realizującego badanie, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa personelowi 
medycznemu.

5. Zakład Kamy w Gorzowie Wlkp. jest zakładem tupu półotwartego i osadzeni mają 
możliwość korzystania w odpowiedniej do pory roku. Osadzeni posiadają własną odzież, 
a ponadto zgodnie z uwagami do tabeli nr 2 -  załącznika do rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 28.01.2014r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w 
zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U.2014, poz. 200) wymienione tam składniki 
odzieży i bielizny wydawane są według potrzeb zgłaszanych przez osadzonych.

6. na odprawie penitencjamo-ochronnej w dniu 30.09.2016r.:
- zobowiązano funkcjonariuszy do wypełniania druków potwierdzenia wysłania 
korespondencji urzędowej oraz wprowadzono w porządkach wewnętrznych stosowną 
zmianę;
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- zobowiązano wychowawców do uzyskiwania od osadzonych podpisu potwierdzającego 
fakt zapoznania się z treścią decyzji o umieszczeniu w celi monitorowanej;
- zobowiązano wychowawców i psychologów do odnotowywania w notatce z rozmowy 
wstępnej z obcokrajowcami informacji o języku, w jakim osadzony się komunikuje ;

Oddziału Penitencjarnego nr I.

8. W porządkach wewnętrznych wprowadzono zapisy informujące o możliwości i sposobie 
dostępu przez osadzonych do Biuletynu Informacji Publicznej ;

9. W dniach 10-11.10.2016r. przeprowadzono dla funkcjonariuszy i pracowników jednostki 
szkolenie z zakresu praw osób pozbawionych wolności;

10. Ujednolicono z dniem 1 października 2016r. obowiązujące w jednostce porządki 
wewnętrzne,

11. Umożliwia się osadzonym wymianę koców w miejsce ich trzepania. Powyższe 
podyktowane jest względami ochronnymi.

12. Ze względów ochronnych, z uwagi na podobieństwo słodzika do substancji 
niedozwolonych, w tutejszym zakładzie karnym słodzik dopuszczony jest do sprzedaży 
osadzonym, za zgodą Dyrektora jednostki.

13. W izbie chorych oddziału II łóżka zostały przemieszczone.

14. Od 2017r. w trakcie spacerów realizowanych w okresie upałów osadzonym zostaną 
zapewnione napoje.

15. Obecnie prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne zmierzające do obsadzenia 
pozyskanego etatu wychowawcy.

Wykonano w 5 esz. 
egz. 1 -  adresat
egz. 2 -  CZSW BSW Warszawa
Egz. 3 -  OISW Szczecin
Egz. 4 -  SO Gorzów III Wydz. Penit.
Egz. 5 -  a/a
IK

7. Aktualnie realizowane są czynności w celu zorganizowania kącika dla dzieci w sali widzeń



Szczecin, 24.10.2016 r.

OI/Ko-096/01/2016

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

RPW/66605/2016 P 
D a t a :2016-11-04

W odpowiedzi na zalecenie dla Dyrektora Okręgowego SW w Szczecinie, sformułowane 
w raporcie z dnia 12.10.2016 r. przedstawicieli KMP, po wizytacji w Zakładzie Karnym 
w Gorzowie Wielkopolskim informuję, że Dyrektor ZK w Gorzowie Wielkopolskim otrzyma w 
2017 roku wsparcie finansowe od Okręgowego. Inspektoratu SW w Szczecinie, w wysokości 
oszacowanych nakładów finansowych niezbędnych na realizację remontów pomieszczeń 
sanitarnych(kąciki, łaźnie).

Wykonano 3 egz.: 
Egz. 1 -adresat 
Egz 2 ■ B SW  CZSW  
Egz. 3 a/a 
MK


