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W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2013 r. przy którym 
przekazano Raport z dnia 19.02.2013 r„ RPO-718047-VII-720.5/12/PK z 
wizytacji Zakładu Karnego we Wronkach poniżej informuję o realizacji 
zawartych w protokole zaleceń.

Jednocześnie informuje, że Raport z wizytacji Krajowego 
Mechanizmu Prewencji został szczegółowo przeanalizowany na 
spotkaniu kierownictwa Zakładu Karnego we Wronkach w dniu
27.03.2013 r.

Ponadto zapoznano z w/w Raportem personel działów 
terapeutycznego, penitencjarnego, służby zdrowia, ochrony oraz 
kwatermistrzowskiego.

Ad.1,„stosowanie środków przymusu bezpośredniego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa stanowiącymi gwarancję ochrony 
godności więźniów poddanych ich reżimowi"

Kierownictwo jednostki sprawuje bieżący nadzór nad pracą 
podległych funkcjonariuszy w kwestii właściwego odnoszenia i zwracania 
się do osadzonych.
Każdy przypadek zastosowania środków przymusu bezpośredniego w 
ZK we Wronkach jest szczegółowo omawiany z każdym dowódcą 
zmiany w trakcie normalnego toku pełnienia służby. Ponadto jest on 
dokładnie analizowany podczas comiesięcznej odprawy z kadrą 
dowódczą przez kierownictwo działu ochrony. 
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W dniu 28.03.2013 r., w ramach przeprowadzanego szkolenie dla kadry 
dowódczej z zakresu stosowania środków przymusu szczegółowo 
omówiono również zarzut dotyczący niewłaściwego odnoszenia i 
zwracania się funkcjonariuszy w stosunku do osadzonych (nie 
stosowanie formy grzecznościowej).

Ad. 2. „pozyskanie dodatkowego terapeuty zajęciowego do pracy w 
Oddziale"

W lipcu 2012 r. w dziale terapeutycznym został utworzony etat 
drugiego terapeuty zajęciowego. Od stycznia 2013 r. terapeuci pracują w 
systemie dwuzmianowym, co pozwala na systematycznie zwiększanie 
ilość skazanych wykonujących terapię zajęciową. W chwili obecnej 
objętych nią jest 42 skazanych. Liczba ta obejmuje zarówno skazanych 
wykonujących terapię w bloku nr 17 ( 15 osób), jak i w salkach terapii 
zajęciowej w pawilonie oraz w celach mieszkalnych ( 27 ).
W obecnej sytuacji w tutejszej jednostce nie ma możliwości przesunięć 
etatów, w celu pozyskania dodatkowego etatu terapeuty zajęciowego.

Ać.3.„organizację szkolenia dla funkcjonariuszy działu ochrony z zakresu 
komunikacji interpersonalnej oraz z zakresu charakterystyki zaburzeń 
niepsychotycznych”

Do końca kwietnia bieżącego roku zostanie przeprowadzone 
szkolenie dla funkcjonariuszy działu ochrony z zakresu komunikacji 
interpersonalnej oraz z zakresu charakterystyki zaburzeń 
niepsychotycznych -  szkolenie przeprowadzi psycholog działu 
terapeutycznego.
Ponadto zaplanowano, że w/w szkolenia dla funkcjonariuszy działu 
ochrony będą odbywały się cyklicznie, dwa razy w roku.
Do końca kwietnia bieżącego roku zostanie przeprowadzone szkolenie 
dla funkcjonariuszy działu ochrony z zakresu postępowania 
funkcjonariuszy i pracowników wobec osadzonych zgodnego z 
Regulaminem nr 1/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z 
dnia 18 października 2010 roku w sprawie zasad etyki zawodowej 
funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Szkolenie 
przeprowadzi kierownictwo działu ochrony.



AóA„uzasadnienie doboru zajęć terapeutycznych dla osadzonych z 
Oddziału”

W ciągu 30 dni od przybycia skazanego do oddziału terapeutycznego 
zespół terapeutyczny opracowuje Indywidualny Program Terapeutyczny 
poprzedzony diagnozą, która zawiera m.in.:

• opis zaburzeń w zakresie procesów poznawczych, emocjonalnych, 
w zachowaniu i ich przyczyny,

• opis problemu stanowiącego podstawę skierowania do systemu 
terapeutycznego,

• ocenę motywacji do uczestnictwa w realizacji Indywidualnego 
Programu Terapeutycznego,

• wskazanie pozytywnych cech osobowości i zachowania 
skazanego.

W odniesieniu do powyższej diagnozy w Indywidualnym Programie 
Terapeutycznym określa się zakres prowadzonych oddziaływań, cele 
oddziaływań możliwe do realizacji w warunkach oddziału 
terapeutycznego, metody oddziaływań specjalistycznych oraz kryteria 
realizacji Indywidualnego Programu Terapeutycznego.
Opracowanie Indywidualnego Programu Terapeutycznego następuje, w 
miarę możliwości, przy udziale skazanego. Ponadto, po opracowaniu 
Indywidualnego Programu Terapeutycznego, w trakcie indywidualnej 
rozmowy z psychologiem omówione zostają wynikające z niego dla 
skazanego zadania, sposób ich realizacji wraz z uzasadnieniem doboru 
zajęć terapeutycznych.
Nadmienić należy, iż skazani nie zawsze akceptują konieczność swego 
pobytu w Oddziale Terapeutycznym i podważają zasadność pracy nad 
prezentowanymi deficytami poprzez udział w zajęciach grupowych czy w 
indywidualnym kontakcie z psychologiem.

Ad.5„rozważenie organizacji zajęć dotyczących seksualności oraz 
konsultacji seksuologicznej dla skazanego"

W ofercie programu Oddziału Terapeutycznego dla skazanych z 
niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych 
umysłowo znajdują się zajęcia edukacyjne z zakresu zachowań 
prospołecznych, w ramach których omawiane są zagadnienia dotyczące 
seksualności tj. pojęcie normy i patologii, model ekologiczny 
seksualności, czynniki wpływające na rozwój patologicznych wzorców 
zachowań seksualnych, granice ludzkiej intymności, stereotypy na temat 
ról płciowych, ryzykowne zachowania seksualne.



W powyższych zajęciach bierze udział skazany przejawiający zaburzenia 
transseksualne.
Na posiedzeniu zespołu terapeutycznego w dniu 01.02.2013 r. 
omówiono jego prośbę, dotyczącą konsultacji seksuologicznej. W ocenie 
zespołu skazany nie wymagał powyższej konsultacji.
W związku z powracaniem skazanego do powyższej kwestii psycholog w 
dniu 15.03.2013 r. skierował skazanego na konsultację psychiatryczną 
celem określenia potrzeby odbycia konsultacji seksuologicznej. W dniu
26.03.2013 r. lekarz psychiatra stwierdził, iż obecnie skazany nie 
wymaga leczenia seksuologicznego.

f\ń.^„stworzenie programów mogących w znacznym stopniu przyczynić 
się do poprawy funkcjonowania skazanych po opuszczeniu zakładu”

W postępowaniu ze skazanymi odbywającymi karę pozbawienia 
wolności w systemie terapeutycznym uwzględnia się w szczególności 
potrzebę zapobiegania pogłębianiu się patologicznych cech osobowości, 
przywracania równowagi psychicznej oraz kształtowania zdolności 
współżycia społecznego i przygotowania do samodzielnego życia. W 
związku z powyższym, w celu poprawy funkcjonowania skazanych po 
opuszczeniu ZK, w 2012 r. przeprowadzono 2 edycje kursu z zakresu 
aktywnych form poszukiwania pracy, realizowanych w ramach Klubu 
Pracy. Cykl zajęć szkoleniowo - aktywizacyjnych obejmował łącznie 20 
godzin i realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, objęto nim 10 skazanych z Oddziału Terapeutycznego.
Na podstawie porozumienia, zawartego w dniu 16.03.2012 r. pomiędzy 
Stowarzyszeniem Integracyjnym Wspólnoty BARKA, a tutejszym 
Zakładem Karnym, kontynuowana była w 2012 r. współpraca z Centrum 
Integracji Społecznej z siedzibą w Chudobczycach. Celem współpracy 
jest prowadzenie na terenie tutejszej jednostki zajęć edukacyjnych 
przygotowujących skazanych do readaptacji społecznej poprzez 
reintegrację zawodową i społeczną oraz poprzez oddziaływania 
terapeutyczne. Dotychczas pracownicy Centrum przeprowadzili na 
terenie tutejszej jednostki łącznie 31 spotkań. W 2012 r. odbyło się 
natomiast 19 zajęć grupowych oraz 11 indywidualnych spotkań 
doradczych, w których brało udział 8 skazanych z Oddziału 
T erapeuty cznego.
Wyżej wymienione programy będą również realizowane w 2013 r. Dla 
skazanych osadzonych w Oddziale Terapeutycznym zaplanowano trzy 
edycje klubu pracy.



Ad. 7. „rozważenie wprowadzenia dla skazanych wyżej zorganizowanych 
psychicznie psychoterapii wglądowej lub poznawczo-behawioralnej w 
formie grupowej”

Wskazać należy, iż programy realizowane w Oddziale 
Terapeutycznym oparte są na tezach zawartych w teoriach 
behawioralnych, poznawczych i humanistycznych. Wobec skazanych 
prowadzi się również oddziaływania zarówno indywidualne jak i 
grupowe, mające na celu poszerzenie wglądu w mechanizmy własnych 
emocji i zachowań. Ponadto należy zauważyć, iż doboru do grup na 
poszczególne zajęcia dokonuje się w oparciu o prezentowane 
zaburzenia i poziom sprawności intelektualnej skazanych.
Ponadto, w celu realizacji powyższych zadań, w ofercie zajęć 
dostępnych dla skazanych w Oddziale Terapeutycznym znalazły się 
następujące bloki programowe, które również w założeniu przyczyniać 
się mają do poprawy funkcjonowania skazanych, zarówno w trakcie 
pobytu w Zakładzie Karnym, jak i po jego opuszczeniu:

• trening komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych,
• zajęcia psychoedukacyjne z zakresu uzależnień,
• program profilaktyki zachowań agresywnych i autoagresywnych,
• zajęcia edukacyjne z zakresu zachowań prospołecznych,
• trening radzenia sobie ze stresem,
• program mający na celu zapobieganie prowadzeniu pojazdów 

mechanicznych pod wpływem substancji psychoaktywnych,
• zajęcia z zakresu czytania i pisania.

Ad. 8. „angażowanie większej liczby osadzonych do udziału w zajęciach 
k-o odbywających się poza oddziałem"

Skazani przebywający w Oddziale Terapeutycznym są na bieżąco 
informowani o organizowanych w Zakładzie Karnym we Wronkach 
zajęciach kulturalno -  oświatowych, poza Oddziałem Terapeutycznym, 
między innymi poprzez komunikaty ogłaszane przez lokalny radiowęzeł 
oraz telewizję „Wrona
W trakcie prowadzonych oddziaływań skazani są wielokrotnie 
motywowani do zwiększenia własnej aktywności i konstruktywnego 
zagospodarowania własnego czasu poprzez udział m.in. w zajęciach 
kulturalno - oświatowych.
Największe zainteresowanie skazani wykazują zajęciami o charakterze 
religijnym, w ostatnim półroczu w każdym miesiącu korzystało z nich od 
10 do 14 skazanych. W spotkaniu ekumenicznym, które odbyło się w 
styczniu 2013 r. brało udział 14 skazanych, w koncercie fundacji „ Jezus



Chris ” w lutym 2013 r. - 10 skazanych. W programie „ Rusz głową” 
organizowanym w okresie od stycznia do lutego 2013 r. brało udział 9 
skazanych.

Ad .9.„przekazywanie więźniom informacji dotyczących kwestii 
związanych z ich pobytem w Oddziale w sposób możliwie najprostszy”

Personel z Oddziału Terapeutycznego w trakcie rozmów ze 
skazanymi dostosowuje poziom rozmów do sprawności intelektualnej 
osadzonych. Ponadto skazani po przybyciu do Oddziału 
Terapeutycznego, w trakcie rozmowy wstępnej, są informowani o 
przyczynach skierowania ich do odbywania kary pozbawienia wolności w 
systemie terapeutycznym a ponadto informowani są o możliwości 
zgłaszania się do przełożonych ze sprawami związanymi z ich pobytem 
w oddziale. Personel wyjaśnia również osadzonym rolę poszczególnych 
członków personelu i wskazuje gdzie mogą znaleźć pomoc w 
poruszanych kwestiach.

Ad. 10„stosowanie wydawania posiłków przez otwory podawcze w 
drzwiach cel jedynie w uzasadnionych względami bezpieczeństwa 
przypadkach”

Przyjęto jako zasadę wydawanie posiłków przez otwory podawcze 
w drzwiach cel mieszkalnych jedynie w zindywidualizowanych 
przypadkach uzasadnionych względami szczególnego nadzoru 
penitencjarno - ochronnego.

Ad. 11. „przeprowadzenie remontu cel, świetlic i sali gimnastycznej w 
oddziaie”

Prace remontowo - konserwacyjne w Zakładzie Karnym we 
Wronkach przeprowadzane są w oparciu o zatwierdzony przez dyrektora 
jednostki harmonogram remontów i konserwacji, a także przyznane 
środki finansowe w paragrafach budżetowych 4210 i 4270 ( zakup 
materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych)
Podstawą do opracowania takiego harmonogramu jest dokonywany 
każdego roku przegląd roboczy zakładu pod względem stanu 
technicznego, ochronnego, przeciwpożarowego budynków, budowli i 
urządzeń.



Łącznie w Zakładzie Karnym we Wronkach w 2012 r. przeprowadzono 
prace malarskie i remontowe w 170 celach mieszkalnych, w tym 26 w 
pawilonie F.
W latach 2011 oraz 2012 przeprowadzono, w Oddziale Terapeutycznym, 
remont w 53 wieloosobowych celach mieszkalnych, polegający na 
wykonaniu pełnej zabudowy kącików sanitarnych. Remont obejmował 
swoim zakresem przeprowadzenie niezbędnych prac tynkarsko -  
malarskich, mających na celu poprawę estetyki.
W pierwszym kwartale 2013 r. przeprowadzono niezbędne prace 
tynkarsko -  malarskie w 7 celach mieszkalnych Oddziału 
Terapeutycznego.
W pierwszym kwartale 2013 r. przeprowadzono również prace 
naprawczo -  konserwacyjne w pomieszczeniu do prowadzenia zajęć 
siłowych Oddziału Terapeutycznego, w świetlicy do prowadzenia zajęć 
kulturalno-oświatowych oraz pomieszczeniu do prowadzenia zajęć 
rekreacyjno - sportowych.
W kwietniu br. wyposażono w/w salę do ćwiczeń siłowych w nowy 
sprzęt.
Do końca czerwca 2013 r. zostaną przeprowadzone niezbędne prace 
naprawczo -  konserwacyjne mające na celu poprawę stanu 
technicznego sali gimnastycznej.

Ad. 12. „wyposażenie piętrowych łóżek w drabinki i barierki 
zabezpieczające przed upadkiem"

W 2012 r. zaplanowano, w ramach zakupów centralnych, 
doposażenie łóżek piętrowych w drabinki i barierki zabezpieczające 
przed upadkiem. Termin realizacji przewidziano do końca 2013 r.

Ad. 13. „dokonanie przeglądu stanu oświetlenia w celach mieszkalnych 
połączone z wymianą żarówek na mocniejsze oraz uzupełnieniem 
brakujących"

Zakład Karny we Wronkach, w miarę posiadanych środków 
finansowych i w związku z planowanymi remontami cel mieszkalnych, 
dokonuje wymiany dotychczas eksploatowanych, nieekonomicznych 
opraw oświetleniowych, na oprawy zapewniające należyte natężenie 
oświetlenia. Moc instalowanych żarówek dobierana jest zgodnie z 
danymi zawartymi w projektach technicznych dotyczących oświetlenia 
wewnętrznego Zakładu Karnego, a ich uzupełnianie w przypadku braków 
prowadzone jest na bieżąco przez kwatermistrzów oddziałowych po



zgłoszeniu awarii przez osadzonych. Raz na 5 lat dokonywany jest 
przegląd wszystkich instalacji elektrycznych w Zakładzie Karnym 
polegający na wykonaniu pomiarów stanu izolacji obwodów oraz 
urządzeń elektrycznych, raz do roku przeprowadza się ogólne oględziny 
w/w instalacji. Ponadto w styczniu dokonano dodatkowego przeglądu 
oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach Paw F - oświetlenie było 
sprawne.

AĆA4.,,stworzenie osobnej świetlicy dla skazanych poruszających się na 
wózkach, znajdujących się na tej samej kondygnacji co ich cele 
mieszkalne ”

Niezwłocznie po otrzymaniu zgody od Dyrektora Generalnego SW 
na zmianę przeznaczenia pomieszczenia nr 127 znajdującego się w 
Oddziale Penitencjarnym II oddz. I, tj. w oddziale znajdującym się na tej 
samej kondygnacji, gdzie przebywają osadzeni niepełnosprawni, 
rozpoczęto prace naprawczo -  konserwacyjne, mające na celu 
dostosowanie w/w pomieszczenia jako świetlicy dla osadzonych 
poruszających się na wózkach. Planowany termin zakończenia prac - 
maj 2013 r.

Ad. 15.„zakup audiobuków i książek pisanych alfabetem Braila”

W 2013r Zakład Karny we Wronkach w planie finansowym na 
zakup książek otrzymał kwotę 500.00zł związku z tym, źe środki te 
zostały wykorzystane na zakup książek do punktów bibliotecznych , 
obecnie podjęto działania zmierzające do pozyskania książek pisanych 
alfabetem Braila.
W związku z powyższym administracja Zakładu Karnego zwróciła się z 
prośbami do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Niewidomych w Poznaniu, 
Stowarzyszenia Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących w Poznaniu, 
Biblioteki Centralnej PZN w Warszawie, PZN w Poznaniu dotyczącymi 
ewentualnego nieodpłatnego przekazania pozycji czytelniczych.
Do chwili obecnej pozyskano 21 książek pisanych alfabetem Braila od 
osoby prywatnej.
Aktualnie w jednostce przebywa dwóch osadzonych niedowidzących.

Ad. 16.„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”. Zakład Karny we Wronkach zapewnia 
możliwość korzystania z ciepłej kąpieli dla wszystkich osadzonych raz w 
tygodniu lub częściej, jeżeli dodatkową kąpiel z przyczyn zdrowotnych 
zleci lekarz, a także dia osadzonych zatrudnionych wykonujących prace 
brudzące. Dodatkowo w okresie letnim dla osadzonych przebywających 
w warunkach przeludnienia zapewnia się kąpiel dwa razy w tygodniu. 
Zwiększenie częstotliwości realizacji kąpieli dla osadzonych na obecną 
chwilę jest niemożliwe, ponieważ w Zakładzie Karnym we Wronkach 
funkcjonują cztery 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.
Z uwagi na ograniczenia wynikające ze starej infrastruktury budowlanej 
nie ma możliwości wybudowania lub zaadoptowania dodatkowych 
pomieszczeń na nową większą lub dodatkową łaźnię.
Ponadto, aby zaplanować sprawną realizację dodatkowych łaźni 
konieczna jest rozbudowa węzłów cieplnych, które zasilają łaźnię w 
ciepłą wodę użytkową.

Ad. 17„dokonanie przeglądu grafików wyjść na spacery i widzeń pod 
kątem zachodzenia ewentualnych kolizji oraz wyeliminowania tychże"

Zgodnie z obowiązującym w tutejszej jednostce porządkiem 
wewnętrznym spacery odbywają się codziennie, według planów, w 
godzinach od 7:00 do 19:00. Widzenia natomiast odbywają się w 
godzinach 7:30 -  14:30 we wtorki, piątki, soboty i niedziele. Nie ma 
zatem możliwości organizacyjnych ustalenia planów spacerów i widzeń 
tak, by one ze sobą nie kolidowały.
W przypadku zbieżności uprawnień osadzonego do odbycia widzenia i 
do odbycia spaceru, każdorazowo po zakończonym przez osadzonego 
widzeniu umożliwia się osadzonemu skorzystanie ze spaceru.

Ad. 18.„przeniesienie cel Izby Chorych na niższą kondygnację"



Dokonano analizy struktury organizacyjnej Ambulatorium z Izbą 
Chorych w pawilonie G. Aktualnie nie ma możliwości innego 
usytuowania cel Izby Chorych. Pomieszczenia wchodzące w skład 
Ambulatorium z Izbą Chorych znacznym nakładem środków finansowych 
zostały dostosowane do wymogów sanitarno -  epidemiologicznych. 
Pobyty osadzonych w Izbie Chorych są zazwyczaj krótkotrwałe. 
Osadzeni w stanie ciężkim wymagający całodobowej opieki są 
przewożeni do szpitala AŚ w Poznaniu lub do innej placówki z 
zapleczem szpitalnym, całodobowym. Ponadto w tutejszej jednostce nie 
odnotowano skarg na nie umożliwienie skazanym przebywającym w izbie 
chorych spacerów.

Ad. 1 „wykorzystywania cei izby Chorych zgodnie z ich przeznaczeniem, 
którym jest opieka nad więźniami chorymi”

Zasadą jest, że w przypadku skierowania przez lekarza każdego 
osadzonego chorego niezwłocznie umieszcza się w celach Izby Chorych

Ad.20„przeprowadzenie remontu w łaźni izby Chorych’’

W styczniu 2013 r. przeprowadzono niezbędne prace naprawczo -  
konserwacyjne mające na celu poprawę ogólnych warunków w łaźni. 
Usprawniono wentylację, naprawiono stolarkę okienną odmalowano 
sufity. Aktualnie jest w dobrym stanie.

Ad.21.„poszerzenie asortymentu kantyny o prasę"

W dniu 27.03.2013 r. wystąpiono z pismem do ajenta 
prowadzącego kantynę na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej z 
prośbą o poszerzenie asortymentu kantyny o prasę. Ponadto w tutejszej 
jednostce skazanym umożliwia się prenumeratę prasy poprzez bibliotekę 
centralną.

Ponadto w tutejszej jednostce poczyniono starania, aby uruchomić 
kącik dla dzieci w jednej z sal widzeń. Planuje się, że kącik zostanie 
oddzielony płotkiem od pozostałej części sali widzeń i wyposażony 
zostanie w dywan z motywem dziecięcym, regał z pojemnikami na



zabawki, stolik, krzesełka, tablice i kredę, zabawki, kredki, bloki 
rysunkowe, książki, puzzle, bujak, przewijak.

Informuję również, że w sali widzeń dla skazanych zakwalifikowanych 
do odbywania kary w wyznaczonym oddziale lub celi umożliwiono 
swobodne komunikowanie się odwiedzanych z osobami odwiedzającymi 
poprzez wywiercenie otworu w pleksi.

Egz. Nr 2 -  do wiadomości Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu 
Egz. Nr 3 -  do wiadomości Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie 
Egz. Nr 4 -  a/a. 
aw.rch.pk.rb.mo/aw
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W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2013 r. sygn. RPO-718047-VII- 
720.5/12/PK przedstawiam poniżej wyjaśnienia do zaleceń i wniosków 
zawartych w raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji 
w Zakładzie Karnym we Wronkach.

Odnośnie zaleceń wymienionych w pkt 1, 11, 14, 20 raportu z wizytacji 
informuję, że administracja Zakładu Karnego we Wronkach zrealizowała je 
(remont celi zabezpieczającej -  pkt 1, remont kilku cel mieszkalnych i świetlic 
oddziału terapeutycznego -  pkt 11, remont łaźni Izby Chorych -  pkt 20) bądź 
zrealizuje w pierwszej połowie br. (remont sali gimnastycznej oddziału 
terapeutycznego -  pkt 11, przystosowanie świetlicy dla osób niepełnosprawnych 
-  pkt 14) poprzez sfinansowanie ze środków przeznaczonych na bieżącą 
działalność jednostki. Wykonanie od razu remontu we wszystkich celach 
mieszkalnych oddziału terapeutycznego nie jest możliwe ze względu 
na ograniczone środki przyznane w budżecie więziennictwa na prace remontowe 
w jednostkach podstawowych, jednakże będą one sukcesywnie kontynuowane 
w ramach posiadanych możliwości.

Odnośnie zalecenia wymienionego w pkt 2 informuję, że aktualnie 
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu nie posiada praktycznych 
możliwości zwiększenia obsady etatowej Zakładu Karnego we Wronkach
o dodatkowy etat dla działu terapeutycznego z przeznaczeniem na terapeutę 
zajęciowego. W okresie od 1.01.2011 r. OISW w Poznaniu nie otrzymywał



z Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie dodatkowych etatów, 
które można by przeznaczyć na tego rodzaju wzmocnienie etatowe 
w jednostkach.

Odnośnie zalecenia wymienionego w pkt 12 informuję, 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 
we Wronkach łóżek dla osadzonych w drabinki i barierki w ilości do 465 sztuk 
(wraz z otrzymaniem atestu).

Odnośnie zalecenia wymienionego w pkt 13 informuję, że Zakład Kamy 
we Wronkach w ramach środków przeznaczonych na bieżącą działalność 
jednostki dokonuje wymiany żarówek w celach mieszkalnych, natomiast tam 
gdzie występują możliwości techniczne oprawy oświetleniowe są oraz będą 
wymieniane przy okazji wykonywanych w celach remontów.

Odnośnie zalecenia wymienionego w pkt 15 informuję, że w 2013 r. 
w planie finansowym dla Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej 
w Poznaniu przyznano środki na zakup pomocy naukowych i książek 
w wysokości 6 500 zł, co średnio daje ok. 430 zł na każdą jednostkę 
podstawową. W ramach takich środków możliwości poszerzenia oferty zbiorów 
książkowych są bardzo ograniczone, w związku z tym będą czynione starania
0 rozszerzenie oferty książkowej dla osób niewidomych również poprzez 
bezpłatne pozyskiwanie w ramach współpracy z różnymi instytucjami
1 organizacjami.

Odnośnie zalecenia wymienionego w pkt 18 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 poprawy stanu technicznego cel mieszkalnych oraz izb chorych 
jest jednym z szeregu problemów związanych z przestarzałą infrastrukturą 
więzienną. Z innych najistotniejszych problemów można wymienić braki 
w zabudowie wydzielonych kącików sanitarnych w celach wieloosobowych, 
a także zapewnienie osobnej wentylacji dla kącika i dla celi, dalece 
niedostateczną izolacyjność przegród zewnętrznych budynków, brak instalacji 
ciepłej wody w budynkach zbiorowego zamieszkania, stan techniczny kuchni 
zbiorowego żywienia, bezpieczeństwo pożarowe budynków więziennych, stan 
zabezpieczeń techniczno-ochronnych.



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.

W odniesieniu do przeniesienia Izby Chorych na niższą kondygnację 
zauważyć należy, że zgodnie z regulacjami prawa budowlanego i przepisów 
finansowo-podatkowych, działania takie stanowią 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
0 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 zmianie przeznaczenia pomieszczeń i zmianie ich 
układu funkcjonalnego.

Zwrócić tu należy uwagę, że ze względu na obecny stan infrastruktuiy 
więziennej i konieczność oszczędnego i gospodarnego wydatkowania środków 
publicznych, prace związane ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń 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, jak również 
wentylacji grawitacyjnej do nowego układu. Przy realizacji tego typu inwestycji 
konieczne jest zachowanie obowiązujących przepisów warunkujących kształt
1 wielkość cel mieszkalnych, świetlic, izb chorych, a także kącików sanitarnych 
w tych pomieszczeniach. W szczególności dotyczy to sprecyzowanej w ustawie

* 4 * 4  2Kodeks Kamy Wykonawczy powierzchni mieszkalnej celi -  nie mniej niż 3 m 
przypadające na jedną osobę, przy jednoczesnym priorytecie zachowania 
wcześniej ustalonej pojemności obiektu. Z przytoczonych wyżej powodów 
inwestycje zmierzające do 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.

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. Propozycja ta jest przygotowywana 
na podstawie propozycji przedstawionych Dyrektorowi Okręgowemu SW 
w Poznaniu przez jednostki podstawowe. W momencie przedstawienia przez 
Zakład Kamy we Wronkach propozycji zmierzającej do zmiany przeznaczenia 
pomieszczeń i tym samym wykonania zaleceń zawartych w raporcie Krajowego 
Mechanizmu Prewencji, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu 
przy przedstawianiu najbliższej propozycji zadań inwestycyjnych dla całego 
okręgu poznańskiego oceni taką propozycję pod względem jej ważności 
w odniesieniu do ogółu problemów inwestycyjnych zgłaszanych przez podległe 
jednostki i podejmie decyzję w sprawie umieszczenia jej na liście zgłaszanych 
zadań inwestycyjnych kierowanej do dysponenta nadrzędnego (CZSW).

Ponadto odnośnie zalecenia wymienionego w pkt 1 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 wydal 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 ubr. przeprowadzono szkolenie służby informatycznej i ochronnej 
z podległych jednostek, wskazujące szczegółowe rozwiązania techniczne mające 
zapewnić właściwą realizację tych poleceń.

Wykonano w 2-ch eoz 
Egz. nr 1 -  adresat 
Egz. nr 2 - a\a 
ZK/ZK


