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W odpowiedzi na pismo Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich RPO- 
610219-VII-7020/09/MM z dnia 09.04.2009r. „Informacja o czynnościach przeprowadzonych z 
upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w Zakładzie Karnym w Wierzchowie” otrzymaną za 
pośrednictwem OISW w Koszalinie / data wpływu do jednostki 17.04.2009r./ uprzejmie 
przedstawiam informację w zakresie możliwości realizacji zaleceń zawartych w w/w informacji:

-  I. Informacja o czynnościach przeprowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw 
Obywatelskich w Zakładzie Karnym w Wierzchowie została omówiona na odprawie 
kierownictwa zakładu w dniu 20 kwietnia 2009r.

-  II. Sposób realizacji zaleceń zawartych w w/w informacji :
1,2.Posiadamy projekt techniczny przebudowy oddziału III i IV.Obecnie oczekujemy na 
decyzję -  pozwolenie na budowę. W tym roku wykonamy w oddziale III i IV wymianę stolarki 
okiennej na PCV,docieplenie wraz z elewacją oddziałów, docieplimy dach wraz z wymianą 
obróbek blacharskich,wykonamy nowe przewody wentylacyjne. W oddziale V we własnym 
zakresie dokonamy wymiany stolarki okiennej. W ramach remontu oddziału III i IV powstaną 
łaźnie oddziałowe. Tym samym łaźnia centralna przestanie funkcjonować.

-  3. Monitoring cel mieszkalnych stosowany jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003r. W sprawie sposobów ochrony jednostek 
organizacyjnych Służby Więziennej.

-  4. W momencie podziału cel wieloosobowych w oddziale III i IV i po zakończeniu kapitalnego 
remontu obecny sprzęt kwaterunkowy zostanie wymieniony na nowy spełniający również 
warunki bezpieczeństwa.

-  5.Uzupełniono brakujący sprzęt w pomieszczeniu do udzielania widzeń bez osoby dozorującej.
-  6.Zalecenie dotyczące wyposażenia dwóch pół spacerowych w ławki zostało wykonane.

Nadmieniamy,że nie jest to zalecenie powtórne gdyż dotyczyło starych pół spacerowych przed 
ich przebudową,które również zrealizowaliśmy.

-  7.Zatrudnienie lekarza dermatologa i laryngologa- w/w potrzebę zatrudnienia kadry medycznej 
wykazaliśmy w piśmie Nr DIC-111 -2/09/5069 z dnia 30.04.2009r. będącym odpowiedzią na 
pismo CZSW Biura Służby Zdrowia / BSZ-0135/29/09/380/ dotyczące zgłaszania potrzeb w 
zakresie etatów funkcjonariuszy i pracowników cywilnych do projektu ustawy budżetowej na 
lata 2009,2010,2011 -  łącznie !4 etatu pracownika cywilnego.

-  8.Karta Praw Pacjenta znajduje się w pomieszczeniach ambulatorium.
-  9.Kierownikom działów służb przypomniano o obowiązku zachowywania poprawnych relacji 

na linii osadzony- funkcjonariusz oraz właściwego ich traktowania oraz egzekwowania od 
podległych im funkcjonariuszy odpowiednich zachowań i postaw.

-  10.Cela przeznaczona do wykonywania kary umieszczenia w celi izolacyjnej jest odnowiona.
-  11 .Dokonywana jest na bieżąco weryfikacja cen produktów oferowanych w kantynie z cenami 

na rynku lokalnym.
-  12.W chwili obecnej nie rozważamy możliwości zamontowania dodatkowych aparatów 

telefonicznych.
-  13.Prasa lokalna dostarczana jest do każdego oddziału mieszkalnego. Sposób zapoznania się z
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prasa lokalną polega na przekazywaniu prasy po kolei do każdej celi, a nastepnie gromadzona 
jest w świetlicy oddziału.

-  14. Dokonano stosownej zmiany w Zarzadzeniu Nr 3 /2008 Dyrektora Zakładu Karnego w 
Wierzchowie z dnia 10.03,2008r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia porządku wewnetrznego:

-  wykreślono z zapisu X pkt 14 zarzadzenia.
-  15,16,17 -  W chwili obecnej znajdujemy się na etapie organizacyjnym uruchomienia oddziału 

terapeutycznego. W celu zwiększenia skuteczności prowadzonych oddziaływań oprócz zajęć 
grupowych prowadzone są indywidualne oddziaływania psychokorekcyjne wobec skazanych 
przez psychologów jednostki. System regularnego prezentowania programów readaptacji 
społecznej skazanych jest stosowany.

Jednocześnie informuję, że przedstawiona informacja o sposobie realizacji wniosków i uwag
została przekazana Dyrektorowi Okręgowemu Służby Wrieziennej w Koszalinie pismem z dnia
15 maja 2009r. /DD-0920-1/09/4695. '
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