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W odpowiedzi na protokół z dnia 01.08.2012 roku z wizytacji 
Zakładu Karnego w Rawiczu oraz wykonania zaleceń z w/w wizytacji, 
odnoszę się do zawartych w protokole wniosków i zaleceń.

Ad. 1. „wyeliminowanie nieprawidłowości w traktowaniu osadzonych 
przez poszczególne osoby z personelu jednostki”

Kierownictwo jednostki sprawuje bieżący nadzór nad pracą 
podległych funkcjonariuszy w kwestii właściwego odnoszenia 
i zwracania się do osadzonych.
W miesiącu sierpniu dowódcy zmian podczas odpraw funkcjonariuszy 
działu ochrony, przed rozpoczęciem służby przeprowadzili szkolenie 
w tym zakresie. Szczegółowo omówiono zarzut dotyczący 
niewłaściwego odnoszenia i zwracania się funkcjonariuszy 
w stosunku do osadzonych „po nazwisku”, szczególnie przez 
funkcjonariuszy z krótkim stażem zawodowym.
Ponadto w miesiącu wrześniu podczas szkolenia zawodowego działu 
ochrony powyższe zagadnienie będzie szczegółowo omówione przez 
kierownika działu ochrony.

Personel
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Traktowanie
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami dotyczącymi 

stosowania środków przymusu bezpośredniego kierownik działu 
ochrony w dniach 2 i 20 sierpnia przeprowadził szkolenie ze 
stosowania środków przymusu bezpośredniego. Uczestnikami 
szkolenia byli dowódcy zmian, zastępcy dowódców zmian oraz 
funkcjonariusze ich zastępujący. Szkolenie dla wszystkich 
funkcjonariuszy działu ochrony zostanie przeprowadzone w dniach 17 
i 18 września podczas szkolenia zawodowego działu ochrony.
W przypadku zanieczyszczenia przez skazanego celi 
zabezpieczającej dokonuje się sprzątania celi niezwłocznie.
W przypadku zanieczyszczenia powstałego podczas stosowania pasa 
wieloczęściowego niezwłocznie wymienia się zarówno odzież jak 
również i materac. Po zakończeniu stosowania środków przymusu 
w każdym przypadku cele podlegają dezynfekcji. Ponadto cele 
zabezpieczające oraz całe ich wyposażenie dwa razy w roku 
poddawane jest dezynsekcji przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.

Zastosowane środki przymusu bezpośredniego w dniu
03.11.2011 r. wobec u ~ '—  - -  ■> ____ _ na polecenie
Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu były tematem szkolenia 
teoretycznego dla dowódców zmian, zastępców i osób zastępujących 
w miesiącu listopadzie. Przypadek ten szczegółowo został omówiony 
w szczególności w zakresie umożliwiania osadzonym załatwiania 
potrzeb fizjologicznych. Kierownik działu ochrony przeprowadził 
z dowódcą zmiany rozmowę dyscyplinującą w celu zapobieżenia 
w przyszłości podobnym przypadkom.

Zastosowane środki przymusu bezpośredniego w dniach 22-
23.11.2011 r. wobec osadzonego c. były 
szczegółowo omówione w dniach 5-6.12.2011 r. podczas szkolenia 
zawodowego działu ochrony.
W czasie szkolenia poruszono kwestie:

- zwracania się funkcjonariuszy do osadzonych,
- miejsca i sposobu przeprowadzania kontroli osobistej podczas
stosowania ŚPB,
- umożliwienie osadzonym załatwienia potrzeb fizjologicznych.

Z dowódcą zmiany pełniącym służbę w dniu 22.11.2011 roku 
w godz. od 7.00 do 19.00, przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą. 
Przeprowadzono rozmowę instruktażowo-szkoleniową z dowódcą 
zmiany pełniącym służbę w dniu 23.11.2011 roku w godz. od 19.00 do 
7.00 w zakresie podejmowania odpowiednich działań w przypadku



zachowania osadzonego, jak to miało miejsce w godz. 19.06 oraz 
6.05 ( pomimo, że osadzonemu umożliwiono załatwienie potrzeb 
fizjologicznych zanieczyścił on moczem celę zabezpieczającą ).

Dyrektor jednostki objął stałym nadzorem stosowanie środków 
przymusu bezpośredniego, tematyka ta jest objęta stałą kontrolą 
przez kierownictwo jednostki. W związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami administracja będzie czyniła wszelkie starania, 
aby w przyszłości nie doszło do podobnych przypadków.
Na odprawach penitencjarno -  ochronnych i naradach kierownictwa 
zwracana jest stale uwaga na kwestie właściwego traktowania 
osadzonych przez funkcjonariuszy. Jest to również stały element 
szkoleń funkcjonariuszy.
Ponadto problematyka regulaminowego traktowania osadzonych 
przez funkcjonariuszy zostanie omówiona z całą załogą zakładu 
podczas szkolenia ogólnopenitencjarnego w październiku br.

Służba zdrowia
Pomoc stomatologiczna w Zakładzie Karnym w Rawiczu udzielana 

jest na bieżąco, wg kolejności zapisów. Pacjenci z bólem zęba 
przyjmowani są poza kolejnością. Konsultacje specjalistyczne 
odbywają się na bieżąco zgodnie z terminami ustalonymi przez 
lekarzy konsultantów.
Lekarze i personel medyczny przeprowadzają badania zgodnie 
z zasadami sztuki medycznej.
Kierownik, lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze zwracają się do 
osadzonych z należytym szacunkiem.

Kierownictwo Zakładu Karnego
Raport z wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji został 

szczegółowo przeanalizowany na spotkaniu kierownictwa Zakładu 
Karnego w Rawiczu w dniu 29.08.2012 roku. Kierownicy 
poszczególnych komórek organizacyjnych zostali zobligowani przez 
Dyrektora Zakładu Karnego do zapoznania podległych 
funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z w/w raportem. Każdy 
kierownik przeprowadzi szkolenie w podległej komórce organizacyjnej 
z w/w problematyki celem wyeliminowania w przyszłości zachowań, 
które zostały opisane w raporcie.

Ad. 2. „wykonanie trwałej zabudowy kącików sanitarnych w celach 
mieszkalnych”



Cele mieszkalne w Zakładzie Karnym w Rawiczu wyposażone są 
w kącik sanitarny, który wyposażony jest w muszlę z deską 
sedesową, spłuczkę i umywalkę z bieżącą wodą. Węzeł oddzielony 
jest od części mieszkalnej w dwojaki sposób: ,
• płytą pilśniową na konstrukcji metalowej o wysokości 2,3 m 

z wejściem zasłoniętym kotarą materiałową,
• ścianą murowaną, do których wejścia zamykane są drzwiami 

drewnianymi.

Każda nowo wyremontowana cela w Zakładzie Karnym w Rawiczu 
będzie posiadała już zabudowany ścianą murowaną z drzwiami 
drewnianymi kącik sanitarny. Cele w których kącik sanitarny 
odgrodzony jest od reszty celi płytą pilśniową z kotarą materiałową 
remontowane będą w pierwszej kolejności. Powyższe zadanie 
zostanie ujęte we wniosku inwestycyjnym, który będzie złożony 
w 2013 roku do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej 
w Poznaniu.

Ad. 3. „wyposażenie piętrowych łóżek w drabinki i barierki 
zabezpieczające przed upadkiem”

W tym roku Służba Więzienna zbierała informacje 
z poszczególnych jednostek penitencjarnych dotyczące ilości łóżek, 
które nie są wyposażone w drabinki i barierki zabezpieczające przed 
upadkiem. Powodem takiego stanu rzeczy jest przeprowadzenie 
ogólnopolskiego zamówienia na w/w elementy. Ponadto, w związku 
z prawdopodobną zmianą przepisów tj. Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osadzonych 
w zakładach karnych i aresztach śledczych, Zakład Karny w Rawiczu 
sukcesywnie będzie wymieniał łóżka, które będą wyposażone 
w drabinki i barierki zabezpieczające. W roku 2013 zostanie 
zamówiona pierwsza partia w/w łóżek. Wszystkie jednostki 
penitencjarne będą miały czas na dostosowanie niezbędnych 
akcesoriów łóżek do 2017 roku.

Ad. 4. „dostosowanie jednej z cel mieszkalnych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością”

Zakład Karny w Rawiczu nie posiada celi mieszkalnej 
dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Obecnie 
osadzeni z niepełnosprawnością transportowani są do jednostek 
penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej 
w Poznaniu, które posiadają w/w cele. Są to Zakłady Karne



w Gębarzewie i Wronkach. W jednej z cel oddziału 1 pawilonu 
terapeutycznego zostanie utworzona cela przystosowana do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością.
W/w zalecenie zostanie ujęte we wniosku inwestycyjnym składanym 
w 2013 roku do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej 
w Poznaniu.

Ad. 5. „zamontowanie w łaźni oddziału terapeutycznego uchwytów 
dla osób niepełnosprawnych’’

W łaźni oddziału terapeutycznego niezwłocznie zostały 
zamontowane uchwyty mające ułatwić prysznic osobom 
niepełnosprawnym.

Ad. 6. „zwiększenie częstotliwości kąpieli dla osadzonych”

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 
roku w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego 
wykonywania kary pozbawienia wolności w rozdziale 6 -  Warunki 
opieki zdrowotnej i bytowej § 30 pkt. 3: „Skazany korzysta co najmniej 
raz w tygodniu z ciepłej kąpieli. Skazany zatrudniony przy pracach 
brudzących korzysta z odpowiednio częstych kąpieli. Kąpiel 
skazanego chorego odbywa się według wskazań lekarza”.
W Zakładzie Karnym w Rawiczu wszyscy osadzeni mają możliwość 
przynajmniej raz w tygodniu skorzystać z ciepłej kąpieli. Ponadto 
osadzeni zatrudnieni mają możliwość korzystania z kąpieli codziennie 
po pracy. Z dodatkowej kąpieli korzystają również skazani, którzy 
mają odpowiednie wskazania medyczne oraz osadzeni, którzy 
uczestniczą w dodatkowych zajęciach sportowych.
Zwiększenie częstotliwości realizacji kąpieli dla osadzonych na 
obecną chwilę jest niemożliwe ponieważ w Zakładzie Karnym 
w Rawiczu funkcjonują trzy łaźnie w których kąpiel odbywa się w dni 
robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 do 14.00 i od 15.00 
do 18.00. Zatem nie ma możliwości czasowych, aby zwiększyć 
częstotliwość kąpieli osadzonych.
Ponadto z uwagi na ograniczenia starej infrastruktury budowlanej nie 
ma możliwości wybudowania lub zaadoptowania pomieszczeń na 
nową większą lub dodatkową łaźnie.
W I połowie 2012 roku nie wpłynęła ani jedna skarga od osadzonych 
na brak czy ilość kąpieli.

Ad. 7. „wyeliminowanie przypadków bezpodstawnego naruszania 
nietykalności cielesnej osadzonych, stosowania wobec nich gróźb



oraz zwracania się w sposób wulgarny przez funkcjonariuszy grupy 
interwencyjnej”

W trakcie przeprowadzania kontroli celi w dniu 29.02.2012 r. nie 
doszło do naruszenia nietykalności cielesnej osadzonych jak również 
wulgarnego zachowywania się funkcjonariuszy. Skazani z celi w której 
w dniu 29.02.2012r. doszło do kontroli, wielokrotnie składali skargi do 
różnych instytucji na zachowanie funkcjonariuszy grupy 
interwencyjnej. Przeprowadzone postępowania wyjaśniające nie 
potwierdziły stawianych zarzutów. Wszystkie skargi uznano za 
bezzasadne.
Nie stwierdzono również, aby funkcjonariusze zwracając się do 
osadzonych używali wulgaryzmów oraz gróźb. W trakcie w/w kontroli 
nie uszkodzono rzeczy i żywności należących do osadzonych. 
Funkcjonariusze, którzy przeprowadzali wówczas kontrolę działali 
w pełni profesjonalnie z zachowaniem zasad praworządności oraz 
poszanowania godności ludzkiej.
Z Raportem z wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji zostali 
zapoznani funkcjonariusze grupy interwencyjnej. Kierownik działu 
ochrony przeprowadził szczegółowe szkolenie funkcjonariuszy grupy 
interwencyjnej. Szkolenie obejmowało min. zwracanie się do 
osadzonych, stosowanie środków przymusu bezpośredniego, 
przeprowadzanie kontroli cel, pomieszczeń i osadzonych.

Ad. 8. „przeprowadzenie konserwacji technicznej monitoringu’’

W celach zabezpieczających dokonano wymiany kamer 
i mikrofonów. Obecnie nie występują tzw. „martwe strefy”. Jakość wizji 
i dźwięku nie budzi zastrzeżeń. Sprawność urządzeń podlega 
codziennej kontroli.

Ad. 9. „rozważenie możliwości przeprowadzenia rozmów 
telefonicznych przez osoby tymczasowo aresztowane z ich 
adwokatami i pełnomocnikami”

Art. 217c kodeks karny wykonawczy; „tymczasowo aresztowany 
nie może korzystać z aparatu telefonicznego oraz innych środków 
łączności przewodowej i bezprzewodowej”.
W świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa nie można 
zgodzić się na rozmowy telefoniczne tymczasowo aresztowanych.
W piśmie z dnia 2 grudnia 2011 roku sygn. Prez. XI W-4531-63/11 
skierowanym do Pana Dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu przez



Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, Prezes Sądu Okręgowego 
w Poznaniu poinformował, że:
....w ocenie Prezesa Sadu Okręgowego w Poznaniu umożliwienie 

tymczasowo aresztowanemu telefonicznego kontaktu z obrońca 
możliwe będzie po odpowiedniej nowelizacji przepisów kkw” .

Ad. 10. „respektowanie prawa osób tymczasowo aresztowanych do 
niezwłocznego (po osadzeniu w areszcie) poinformowania rodziny o 
miejscu ich pobytu”

W Zakładzie Karnym w Rawiczu w pełni przestrzegane są przepisy 
zawarte w art. 211 §1 i 2 kodeksu karnego wykonawczego oraz § 40 
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2004 
roku w sprawie czynności administracyjnych związanych 
z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków 
przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania 
tych czynności. W/w przepisy dotyczą informowania przez 
tymczasowo aresztowanych rodzin o ich miejscu pobytu po osadzeniu 
oraz instytucji wymienionych w tym przepisie po osadzeniu w areszcie 
śledczym.
W związku z powyższym podczas przyjęcia tymczasowo 
aresztowanego do Zakładu Karnego w Rawiczu, jeśli tymczasowo 
aresztowany wyrazi taką wolę, pracownik działu ewidencji wydaje mu 
odpowiedni druk. Druk wypisywany jest w 2 egzemplarzach. Po 
wypisaniu zawiadomienia przez tymczasowo aresztowanego 1 
egzemplarz przekazywany jest natychmiast do sekretariatu celem 
przesłania adresatowi. Drugi egzemplarz wklejany jest do akt 
tymczasowo aresztowanego.
Ponadto w pomieszczeniu przyjęć na tablicy informacyjnej znajduję 
się informacja o możliwości skorzystania z prawa zawartego 
w art. 211§ 1 i 2 kodeksu karnego wykonawczego.
Nie stwierdzono ani jednego przypadku łamania prawa tymczasowo 
aresztowanych do informowania rodzin o ich miejscu pobytu.

Ad. 11. „utworzenie w jednej z sal widzeń kącika dla dzieci”

W Zakładzie Karnym w Rawiczu uruchomiony został kącik dla 
dzieci w jednej z sal widzeń. Kącik wyposażony jest w wykładzinę 
dywanową z motywem dziecięcym, stoliki, krzesełka, zabawki 
(zarówno dla chłopców jak i dla dziewczynek), podesty, kredki, kartki 
do malowania.



Ad. 12. „stworzenie pomieszczenia do realizacji nagrody, o której 
mowa w art. 138 § 1 pkt. 3 kkw”

Obecnie wybrane zostało pomieszczenie (w budynku, gdzie 
udzielane są widzenia), które po przystosowaniu i adaptacji spełniać 
będzie wymogi sanitarne i higieniczne niezbędne do realizacji 
nagrody, o której mowa w art. 138 § 1 pkt. 3 kkw”

DYREKTOR

Wykonano w 2-ch egzemplarzach 
Egz. Nr 1 -  adresat - za pośrednictwem

Okręgowego Inspektoratu 
Służby Więziennej 
w Poznaniu

Egz. Nr 2 -  a/a. 
PB/PB
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W odpowiedzi na pismo z dnia 1 sierpnia 2012 r. sygn. RPO-702734-VII- 
720.5/12/AI przedstawiam poniżej wyjaśnienia do zaleceń i wniosków 
zawartych w raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji 
w Zakładzie Karnym w Rawiczu.

Odnośnie zaleceń wymienionych w pkt 5, 8 i 11 raportu z wizytacji 
informuję, że administracja Zakładu Karnego w Rawiczu zrealizowała je 
poprzez sfinansowanie ze środków przeznaczonych na bieżącą działalność 
jednostki.

Ponadto dodać w tym miejscu można, że dostosowywanie pokoi widzeń 
i sal widzeń do kontaktów skazanych z dziećmi będzie również wykonywane 
w ramach projektów Norweskiego Mechanizmu Finansowego realizowanych 
przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie w latach 2012-2013. 
W okręgu poznańskim projekt obejmie wszystkie podległe jednostki, które 
otrzymają środki pieniężne na przystosowanie i odpowiednie wyposażenie 
miejsc przeznaczonych do kontaktów z dziećmi.

Odnośnie zalecenia wymienionego w pkt 12 informuję, że w chwili 
obecnej wykonanie przez Zakład Karny w Rawiczu rocznego planu wydatków 
bieżących, z których może być ono zrealizowane, jest na poziomie 85%
i w związku z tym zadanie to będzie można wykonać z środków, które 
administracja ZK w Rawiczu otrzyma na rok 2013.
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Odnośnie zalecenia wymienionego w pkt 2 wskazać należy, iż obecny 
stan infrastruktury więziennej wymaga nakładu znacznych środków 
finansowych na jego dostosowanie do obecnych, wciąż rosnących standardów, 
jakim powinny odpowiadać obiekty i wyposażenie zakładów karnych i aresztów 
śledczych. Corocznie przyznawane przez dysponenta nadrzędnego -  Centralny 
Zarząd Służby Więziennej w Warszawie środki finansowe są znacząco niższe 
w stosunku do wnioskowanych i nie pozwalają na inwestowanie w posiadaną 
infrastrukturę na odpowiednim poziomie w stosunku do zmieniających się 
standardów.

Problem zabudowy wydzielonych kącików sanitarnych w celi 
wieloosobowej, a także zapewnienie osobnej wentylacji dla kącika i dla celi, 
jest jednym z szeregu problemów związanych z przestarzałą infrastrukturą 
więzienną. Z innych najistotniejszych problemów można wymienić dalece 
niedostateczną izolacyjność przegród zewnętrznych budynków, brak instalacji 
ciepłej wody w budynkach zbiorowego zamieszkania, stan techniczny kuchni 
zbiorowego żywienia, bezpieczeństwo pożarowe budynków więziennych.

W obliczu szeregu problemów infrastrukturalnych i przy ograniczeniach 
przyznawanego budżetu, Służba Więzienna gospodaruje zarządzanym mieniem 
przyjmując za priorytet (wynikający z przepisów prawa regulujących jej 
działalność) utrzymanie ciągłości funkcjonowania zakładów karnych i aresztów 
śledczych, a także ich bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo osadzonych 
jak i funkcjonariuszy.

Zabudowa kącików sanitarnych oraz wykonanie dotychczas nieistniejącej 
wentylacji tych kącików, zgodnie z regulacjami prawa budowlanego i przepisów 
finansowo-podatkowych, stanowi inwestycję budowlaną polegającą 
na przebudowie budynku. Finansowanie inwestycji budowlanych z budżetu 
państwa odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania 
inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579) oraz ustawę
o finansach publicznych i ustawę budżetową. Zgodnie z tymi przepisami 
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu wnioskuje do organu 
nadrzędnego, jakim jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie 
(CZSW), o wprowadzenie do planu wydatków w klasyfikacji budżetowej 
w części 37, w dziale 755, w rozdziale 75512, w §6050, środków finansowych 
na wyodrębnione zadanie inwestycyjne, jakim jest przebudowa budynku 
penitencjarnego polegająca na zabudowie kącików sanitarnych i wykonaniu 
ich wentylacji.

Zwrócić tu należy uwagę, że ze względu na obecny stan infrastruktury 
więziennej i konieczność oszczędnego i gospodarnego wydatkowania środków 
publicznych, prace związane z zabudową kącików sanitarnych łączą się często 
z innymi koniecznymi pracami, których brak jednoczesnego wykonania 
znacząco zwiększyłby koszt tych inwestycji oraz spowodowałby niepełną 
przydatność do użytkowania. Do tego typu problemów zaliczyć można



konieczność dostosowania instalacji wodno-kanalizacyjnych do nowego układu, 
wykonanie nieistniejącej instalacji ciepłej wody w celach, wykonanie rozdziału 
wentylacji na celę i kącik sanitarny. Przy realizacji tego typu inwestycji 
konieczne jest zachowanie obowiązujących przepisów warunkujących kształt 
i wielkość zabudowanych kącików i cel mieszkalnych, w których się one 
znajdują. W szczególności dotyczy to sprecyzowanej w ustawie Kodeks Kamy 
Wykonawczy powierzchni mieszkalnej celi -  nie mniej niż 3 m2 przypadające 
na jedną osobę. Powoduje to często konieczność łączenia sąsiadujących cel, 
aby mogłyby być obsługiwane przez wspólny kącik sanitarny. Z przytoczonych 
wyżej powodów inwestycje zmierzające do zabudowy kącików cel 
mieszkalnych lub (w szerszym kontekście) poprawy warunków bytowych 
osadzonych, wiążą się często ze znaczącymi nakładami finansowymi. 
Możliwości finansowe Służby Więziennej są niewspółmierne do oczekiwanego 
tempa realizacji inwestycji związanych z tym problemem i poprawy obecnego 
stanu.

Mając na uwadze fakt, że problem zabudowy kącików w celach 
wieloosobowych leży w gestii organu nadrzędnego (i jednocześnie dysponenta 
budżetowych środków finansowych w stosunku do OISW), CZSW podjął 
działania mające na celu szczegółowe zebranie informacji na temat potrzeb 
inwestycyjnych w zakresie poprawy warunków bytowych w celach 
mieszkalnych. OISW w Poznaniu przekazał do CZSW informacje w tym 
zakresie, w tym również dotyczące Zakładu Karnego w Rawiczu.

Zakład Kamy w Rawiczu posiada 246 cei wymagających poprawy 
warunków bytowych, w tym 194 cele wieloosobowe nieposiadające pełnej 
zabudowy kącika sanitarnego, a koszt realizacji inwestycji z tym związanych 
wyniósłby 8 940 000 zł (w rozbiciu na lata 2012-2020). W skali wszystkich 
jednostek penitencjarnych podległych OISW w Poznaniu koszt ten wyniósłby 
59 199 200 zł w ciągu lat 2012-2020.

Dla porównania należy tu zaznaczyć, że OISW w Poznaniu otrzymywał 
na realizację wszystkich inwestycji kwoty:

- w roku 2009 5 610 007 zł
-w  roku 2010 339 843 zł
-w  roku 2011 3 904 605 zł,
-w  roku 2012 5 446 390 zł.

OISW w Poznaniu, zgodnie z w/wym. Rozporządzeniem 
(Dz.U.2010.238.1579) oraz zarządzeniem nr 24/2006 Dyrektora Generalnego 
Służby Więziennej w sprawie zasad planowania inwestycji więziennictwa, 
corocznie przedstawia propozycję wprowadzenia inwestycji do planu budżetu 
na rok przyszły, dostosowując potrzeby podległych jednostek do racjonalnych 
możliwości realizacyjnych SW.

W ostatnim wniosku inwestycyjnym na rok 2013, skierowanym 
do dysponenta nadrzędnego (CZSW) dla Zakładu Karnego w Rawiczu



zaproponowano realizację inwestycji obejmującej przebudowę pawilonu „A” 
obejmującej kompleksową poprawę warunków bytowych w tym obiekcie
i wycenioną na kwotę 4 032 500 zł. Wszystkie wnioskowane przez OISW 
propozycje inwestycji do wprowadzenia w roku 2013 zostały wycenione 
na 43 870 100 zł. Oprócz tego OISW w Poznaniu musi zabezpieczyć 
finansowanie inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych, a kontynuowanych 
w roku 2013. Wartość konieczna na prawidłowe ukończenie tych inwestycji to:

• 8 050 781 zł na budowę pralni w Zakładzie Karnym w Zakładzie 
Karnym we Wronkach -  rok ukończenia 2014,

• 5 248 541 zł na adaptację obiektów koszarowych na jednostkę 
penitencjarną w Wałowicach gmina Gubin -  rok ukończenia 2015.

Wobec takiej sytuacji Zakład Kamy w Rawiczu wykonuje w ramach 
środków finansowych przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie jednostki 
jedynie prace konserwacyjne mające utrzymać wartość użytkową pomieszczeń. 
Zabiegi te nie powodują jednak likwidacji globalnego problemu zabudowy 
kącików sanitarnych i ich wentylacji.

Odnośnie zalecenia wymienionego w pkt 3 wskazać należy, iż jego 
realizacja będzie się odbywać w ramach zakupów centralnych, które będą 
dokonywane sukcesywnie w związku z tym, iż dotyczyć będą wszystkich 
jednostek penitencjarnych. W 2013 r. planowane jest doposażenie w Zakładzie 
Karnym w Rawiczu łóżek dla osadzonych w drabinki i barierki w ilości 
do 390 sztuk (wraz z otrzymaniem atestu).

Odnośnie zalecenia wymienionego w pkt 4 informuję, że aktualnie 
cele mieszkalne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajdują 
się w czterech z ogólnej ilości piętnastu jednostek penitencjarnych podległych 
OISW w Poznaniu: Zakładzie Karnym w Gębarzewie, Zakładzie Karnym 
w Krzywańcu, Zakładzie Karnym we Wronkach oraz Areszcie Śledczym 
w Poznaniu. W związku z tym osadzeni z niepełnosprawnością kierowani są 
do w/wym. jednostek. Przystosowanie w Zakładzie Karnym w Rawiczu celi 
mieszkalnej do potrzeb osób z niepełnosprawnością jest zadaniem 
inwestycyjnym i będzie mogło być zrealizowane po przyznaniu środków przez 
dysponenta nadrzędnego, tj. Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

Ponadto odnośnie zaleceń wymienionych w pkt 1 i 8 w zakresie 
związanym ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego (cela 
zabezpieczająca) informuję, że w ramach nadzoru sprawowanego nad 
jednostkami penitencjarnymi przez Centralny Zarząd Służby Więziennej 
w Warszawie oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu 
podejmowane są stosowne działania mające na celu zapewnienie prawidłowego 
stosowania środków przymusu bezpośredniego i ich właściwego 
dokumentowania (m.in. audiowizualnego).



Dyrektor Generalny Służby Więziennej w piśmie z dnia 2 kwietnia 2012r. 
sygn. BO -  070/15/12/605 wydał polecenie m.in. wprowadzenia mechanizmów 
gwarantujących stałą sprawność techniczną sprzętu do rejestracji stosowania 
środków przymusu, wnikliwą ocenę całości materiałów związanych 
ze stosowaniem środka przymusu, a także wszczynania czynności 
wyjaśniających w każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie 
dotyczącym stosowania środków przymusu.

W związku z w/wym. poleceniami Dyrektora Generalnego Służby 
Więziennej w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Poznaniu w dniu 
24 kwietnia br. przeprowadzono szkolenie służby informatycznej i ochronnej 
z podległych jednostek, wskazujące szczegółowe rozwiązania techniczne mające 
zapewnić właściwą realizację tych poleceń.
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