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W odpowiedzi na pismo KMP.571.73.2014.WS z dnia 4 listopada 2014 r. poniżej 

przedstawiam informacje dotyczące zawartych w raporcie uwag i zaleceń.

1. Z przeprowadzonych rozmów z osobami prowadzącymi postępowania 

wyjaśniające w sprawie skarg osadzonych wynika, iż wszystkie złożone przez 

osadzonych oświadczenia o wycofaniu skarg zostały złożone dobrowolnie, nie 

miały miejsca sytuacje zmuszania osadzonych do wycofywania skarg. Ponadto, w 

trakcie bieżącego szkolenia i nadzoru nad sposobem rozpatrywania skarg 

każdorazowo przypomina się funkcjonariuszom o niedopuszczalności zamuszania 

osadzonych do wycofywania skarg.

2. Obecnie prowadzone są prace adaptacyjne mające na celu przystosowanie 

wydzielonych pomieszczeń na izby chorych zgodnie z wymogami wynikającymi z 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 

podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności. Do końca bieżącego roku 

ww. pomieszczenia zostaną oddane do użytku.

3. W dniach 1-5 grudnia 2014r. zostanie przeprowadzone szkolenie z komunikacji dla 

wszystkich funkcjonariuszy dotyczące m.in. zasad zwracania się do osób
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pozbawionych wolności w sposób nie naruszający ich godności osobistej. Ponadto, 

każdorazowo podczas odpraw służbowych zwracana jest uwaga na zasady 

komunikacji interpersonalnej.

4. Od 1 grudnia 2014 r. w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim planowane jest 

zwiększenie pojemności oddziału terapeutycznego dla osób pozbawionych 

wolności uzależnionych od alkoholu do 52 miejsc. Osadzeni z oddziału 

terapeutycznego objęci są opieką psychologiczną sprawowaną przez dwóch 

psychologów działu terapeutycznego. W związku z powyższym na jednego 

psychologa penitencjarnego przypadać będzie nie więcej niż 200 osadzonych. 

Niemniej jednak w przypadku pozyskania dodatkowego etatu rozważona zostanie 

możliwość zatrudnienia dodatkowego psychologa penitencjarnego.

5. Prace związane z osłonięciem urządzeń sanitarnych w celach jednoosobowych 

zostaną zakończone do 30 czerwca 2015r.

6. -7.Obecnie opracowywany jest tekst jednolity porządku wewnętrznego, który 

uwzględniał będzie wytyczne zawarte w §14 ust. 2 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie regulaminu organizacyjno- 

porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności. W porządku wewnętrznym 

zamieszczone zostaną m.in. informacje o dostępie do ciepłej wody oraz wyłączaniu 

energii elektrycznej w gniazdach wtykowych w celach mieszkalnych.

8. Większość prac związanych z usunięciem istniejących barier architektonicznych 

uzależniona jest ściśle od pozyskania przez jednostkę na ten cel dodatkowych 

środków finansowych. W harmonogramie robót remontowych i modernizacyjnych na 

rok 2015, zaplanowano wykonanie prac związanych z przystosowaniem wejść do 

pawilonu penitencjarnego, w którym znajduje się cela przystosowana do pobytu 

osób niepełnosprawnych. Zakres prac przewiduje również, przystosowanie dróg 

dojazdowych do placów spacerowych a także budynku, w którym znajdują się 

pomieszczenia ambulatorium i kaplica. Termin ukończenia prac wyznaczono na 

dzień 30 czerwca 2015r.
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9. W ambulatorium Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim śwadczenia zdrowotne 

osadzonym udzielane są zgodnie z art. 115 §7 kkw. Aktualnie po analizie względów 

bezpieczeństwa, świadczenia medyczne udzielane są bez obecności funkcjonariusza 

niewykonującego zawodu medycznego, w każdym przypadku kiedy jest to możliwe.

10. W opracowanym projekcie porządku wewnętrznego uchylono zapis dotyczący 

ograniczeń w zakresie i ilości w posiadanej przez osadzonych w celi mieszkalnej 

prasy codziennej i periodyków.

11. Obecnie osadzeni informowani są za pomocą radiowęzła o prawnych i 

praktycznych skutkach wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka w sprawach, które bezpośrednio dotyczą osób 

pozbawionych wolności.
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3 egz. Okręgowy inspektorat Służby Więziennej w Lublinie
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Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Krajowy Mechanizm Prewencji 
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

W odpowiedzi na zawarte w treści raportu przedstawicieli Krajowego

Mechanizmu Prewencji (pismo KMP.571.73.2014.WS) z wizytacji w Zakładzie 

Karnym w Opolu Lubelskim, która przeprowadzona została w dniach 20-22 sierpnia 

2014 roku zalecenia, skierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej 

w Lublinie informuję, że w projekcie planu finansowego na rok 2015 w § 4210 (zakup 

materiałów i środków na funkcjonowanie jednostki) przydzielona została dla Zakładu 

Karnego w Opolu Lubelskim kwota 449 tys. złotych z przeznaczeniem na bieżące 

funkcjonowanie jednostki.

Wvk. w 3 egz.
1/ adresat
21 Zespół Kontroli Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie, ul. Rakowiecka 37A, 02-521
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Krajowy Mechanizm Prewencji

KMP.571.73.2014.WS
Pan
płk Zbigniewa Drożyński
Dyrektor 
Zakładu Karnego 
ul. Owocowa 7
24-300 Opole Lubelskie

Uprzejmie dziękuję za przesłanie odpowiedzi na Raport przedstawicieli KMP z wizytacji 

kierowanej przez Pana Dyrektora jednostki.

Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że zalecenie wyjaśnienia zgłoszeń dotyczących nakłaniania 

osadzonych do wycofywania skarg zostało sformułowane nie tylko na podstawie analizy

skierowania do administracji placówki), ale także rozmów z osadzonymi. Podkreślenia wymaga 

fakt, że rozmowy z więźniami przeprowadzono w taki sposób, że nie mieli oni możliwości ustalenia 

między sobą treści przekazywanych wizytującym informacji. W ocenie przedstawicieli 

Mechanizmu zgłoszone przez osadzonych zdarzenia były na tyle istotne, że konieczne było 

przekazanie ich Panu Dyrektorowi do wyjaśnienia.

dokumentacji (w 2014 r. 16 skarg wycofanych przez wnioskodawców w krótkim odstępie czasu od

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

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700 
Infolinia obywatelska 800 676 676 

h i urorzeczn i ka (a)brpo. go v. p i 
W Y V W . i T > 0 . 2 O V . D i


