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Ustosunkowując się do Raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji 
z wizytacji Zakładu Karnego w Kamińsku przeprowadzonej z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich w dniach 3 - 5  września 2014 roku informuję 
o działaniach podjętych w związku z wydanymi zaleceniami:

1. Przypomnienie funkcjonariuszom działu ochrony o konieczności stosowania formy 
grzecznościowej w kontaktach werbalnych z więźniami.

W trakcie odprawy kierownictwa jednostki zwrócono uwagę na właściwy 
sposób zwracania się funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego 
w Kamińsku do osób pozbawionych wolności. Ponadto treść Raportu 
została omówiona w trakcie odpraw zmian. Kadrze, celem przypomnienia, 
wskazana została konieczność stosowania formy grzecznościowej 
w kontaktach werbalnych z osobami pozbawionymi wolności.

2. Odniesienie się do wątpliwości dotyczących stosowania środka przymusu 
bezpośredniego opisanego w p. 6 Raportu.

Aspekt przytrzymywania, czy też fizycznego zabezpieczania osadzonego 
w początkowym okresie pobytu w celi zabezpieczającej był podyktowany 
jego uprzednim zachowaniem w pomieszczeniu ambulatorium (mającego 
miejsce 40 minut wcześniej), kiedy to skazany podjął działanie 
ukierunkowane na uderzanie głową w podłogę. W związku z powyższym, 
celem uniemożliwienia podobnych zachowań, zastosowana została taka 
taktyka działania funkcjonariuszy. Mając na względzie ujęte zalecenie, 
sposób postępowania funkcjonariuszy uczestniczących w procedurze 
używania środków przymusu bezpośredniego, w tym m.in. umożliwienie 
skorzystania z potrzeb fizjologicznych, zostanie ujęty w szkoleniu 
wewnątrzdziałowym działu ochrony z zakresu używania środków przymusu 
bezpośredniego. Jednocześnie nadmieniam, że każdorazowe stosowanie



środków przymusu bezpośredniego podlega szczegółowej analizie 
kierownictwa jednostki. Podczas odprawy dowódców zmian zostanie 
zwrócona uwaga na niestosowanie dodatkowych obostrzeń w czasie 
stosowania środków przymusu bezpośredniego.

i. Zatrudnienie dwóch dodatkowych psychologów oraz dwóch pielęgniarek.

Dokonano analizy kadrowej Zakładu Karnego w Kamińsku. 
Aktualny stan etatowy tutejszej jednostki nie pozwala na przesunięcia 
w poszczególnych działach służb. Liczbę etatów dla Zakładu Karnego 
w Kamińsku ustala Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie.

4. Zwiększenie zatrudnienia w dziale ochrony Zakładu.

Ponownie dokonano analizy kadrowej Zakładu Karnego w Kamińsku. 
Niewątpliwie zauważalny jest niedobór etatowy w dziale ochrony, niemniej 
jednak aktualny stan etatowy tutejszej jednostki nie pozwala na przesunięcia 
w poszczególnych działach służb. Liczbę etatów dla Zakładu Karnego 
w Kamińsku ustala Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie.

5. Stosowanie postanowień §  9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków skarg i próśb osób 
osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 6 74).

Administracja Zakładu Karnego w Kamińsku dołoży wszelkiej 
staranności w stosowaniu zapisów § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania 
wniosków skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach 
śledczych (Dz.U. z 2013 r. poz. 674).

Nadmieniam, że na początku bieżącego roku w poszczególnych działach 
służb tutejszej jednostki penitencjarnej przeprowadzono szkolenie dotyczące 
zasad właściwego postępowania z prośbami dotyczącymi osób 
pozbawionych wolności i prowadzone będą kolejne szkolenia.

Ponadto w trakcie odprawy kierownictwa jednostki przypomniano 
o obowiązku pisemnego zawiadamiania osadzonych o sposobie załatwienia 
próśb i wniosków przez dyrektora jednostki, zgodnie z § 9 ust. 1 wyżej 
przytoczonego rozporządzenia.

6. Umożliwienie osadzonym korzystanie z własnej odzieży podczas konwojowania poza 
teren jednostki.

Niniejsze polecenie przyjęto do realizacji. Zgodnie z art. 111 § 2 Kkw 
skazani podczas konwojowania poza terenem jednostki korzystać będą 
z własnej odzieży, chyba że będzie ona nieodpowiednia ze względu na porę



roku, zniszczona albo jeżeli będą przemawiać przeciwko temu względy 
bezpieczeństwa konwoju.

7. Demontaż kamery znajdującej się w sali do widzeń bezdozorowych, lub wykonanie dla 
niej trwałej przesłony stosowanej w trakcie udzielania tego typu widzeń.

Aspekt umiejscowienia kamery w pomieszczeniu do realizacji widzeń 
bez osoby dozorującej jest zgodny z dyrektywą określoną w piśmie 
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr BP-070-47/13/1631 z dnia 
8 sierpnia 2013 r., w którym określono konieczność wyeliminowania 
monitorowania z pomieszczeń, w których realizowana jest nagroda 
udzielona skazanemu na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 Kkw (widzenia 
w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej). Przedmiotowe pismo 
nie nakładało obowiązku deinstalacji kamer z sal do udzielania widzeń 
tzw. bezdozorowych. Jednocześnie zgodnie z zaleceniem Krajowego 
Mechanizmu Prewencji podjęto decyzję o jej demontażu. Kamera 
znajdująca się w sali widzeń bezdozorowych została usunięta.

8. Kontynuację remontu generalnego jednostki.

W bieżącym roku w tutejszej jednostce przeprowadzony został audyt 
energetyczny pod kątem termomodemizacji, wniosek ten zostanie 
rozpatrzony prawdopodobnie w I kwartale 2015 roku.

W 2015 roku będzie prowadzony remont cel w pawilonie F w ramach 
zadania zabudowy kącików sanitarnych i doprowadzenia ciepłej wody 
użytkowej do cel mieszkalnych.

W kolejnych latach, w ramach przyznanych środków finansowych, będzie 
kontynuowany remont jednostki.

9. Montaż odrębnego oświetlenia w niezabudowanych kącikach sanitarnych.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy tj. Wytyczne 3/2011 Dyrektora 
Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 października 2011 r. w sprawie 
wymagań technicznych i ochronnych dla pawilonów zakwaterowania 
osadzonych, w kącikach powinna być wykonana instalacja 24V. 
W związku z tym w Zakładzie Karnym w Kamińsku wykonywane są prace 
remontowe skutkujące doprowadzeniem przewodów od rozdzielni 
zlokalizowanych na klatkach schodowych do poszczególnych cel 
mieszkalnych. Powyższe realizowane jest sukcesywnie. W 2014 roku 
wyremontowano wszystkie cele w pawilonie G, w 2015 roku 
wyremontowane będą wszystkie cele w pawilonie F, a w latach następnych 
planowany jest remont kolejnych pawilonów mieszkalnych w tutejszej 
jednostce penitencjarnej.



Aktualnie przypomniano osadzonym o możliwości korzystania 
z własnych lampek nocnych. Jednocześnie do końca bieżącego roku 
zostanie przeanalizowana możliwość tymczasowego zapewnienia 
oświetlenia kącika sanitarnego, zostaną przeliczone koszty i określony 
czasokres wykonania tych prac. W związku z otrzymaniem przez jednostkę 
w grudniu bieżącego roku dodatkowych środków finansowych zakres tych 
prac ulegnie znacznemu przyspieszeniu.

10. Wykonanie przegród między stanowiskami w łaźniach oraz stworzenie jednego 
stanowiska w każdej z łaźni, przeznaczonego dla osób o obniżonej sprawności fizycznej.

W Zakładzie Karnym w Kamińsku łaźnie w pawilonach A, C, E, F, G są 
zmodernizowane, posiadają wydzielone stanowiska za pomocą ścianek 
bocznych. Wejście do stanowisk nie jest przysłonięte. Stanowiska są 
wydzielone zgodnie z dokumentacją tecłmiczną, niemniej jednak zgodnie 
z zaleceniami Mechanizmu zostaną wykonane przesłonięcia wejść 
zasłonkami. W dokumentacji technicznej opracowywanej przez 
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie dotyczącej 
modernizacji łaźni w pawilonach B i D zostanie uwzględnione wykonanie 
przesłonięcia wejść zasłonkami oraz utworzenie stanowiska w każdej łaźni 
przeznaczonego dla osób o obniżonej sprawności fizycznej.

11. Rozszerzenie zakresu szkoleń dla personelu jednostki o tematykę ochrony praw  
więźniów w prawie międzynarodowym.

W planie szkoleń ogólnozakładowych i działu penitencjarnego na rok 
2015 uwzględnione zostanie szkolenie z zakresu ochrony praw więźniów 
w prawie międzynarodowym.

Ponadto informuję, że po wizycie Krajowego Mechanizmu Prewencji 
w tutejszej jednostce penitencjarnej podjęto szereg działań, w których poruszono 
między innymi kwestie dotyczące traktowania osadzonych zatrudnionych. 
Zobowiązano kierujących oddziałami penitencjarnymi do ich zweryfikowania, 
w wyniku czego ustalono, że zdarzają się pojedyncze sygnały świadczące
o mobilizacji skazanych do pracy, niemniej jednak nie mają one formy 
zastraszania a jedynie są próbą wyegzekwowania rzetelnego wykonywania 
obowiązków pracowniczych oraz uzyskania lepszych wyników pracy.

Bezpośrednio po zakończeniu wizytacji przez przedstawicieli Krajowego 
Mechanizmu Prewencji, Karta Praw Pacjenta znajdująca się w ambulatorium 
tutejszej jednostki została dostosowana dla osób pozbawionych wolności.

Ponadto w ramach przyznanych środków finansowych na dostosowanie 
podmiotów leczniczych do obowiązujących wymogów, w najbliższym czasie 
rozpoczną się prace w pawilonie B, które będą miały na celu wydzielenie



czterech cel mieszkalnych przeznaczonych na izby chorych. Wśród nich będzie 
cela przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Odnosząc się do zagadnienia dotyczącego utworzenia stanowiska 
komputerowego umożliwiającego video-rozmowy za pośrednictwem aplikacji 
Skype, informuję, że rozmowy w Zakładzie Karnym w Kamińsku za pomocą 
tegoż komunikatora realizowane są od dnia 1 października 2014 roku. 
Zgodnie z poleceniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (pismo 
BP-073-325/14/1816 z dnia 19.08.2014 r.), w pierwszej kolejności z tej formy 
kontaktu mogą korzystać osadzeni:
- będący rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15,
- cudzoziemcy, których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują w znacznej 
odległości od ich miejsca zamieszkania,
- których sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na 
widzenie.

Stanowisko do prowadzenia rozmów internetowych zostało wyodrębnione 
w pomieszczeniu biblioteki centralnej. Do 1 grudnia 2014 roku rozmowy 
za pośrednictwem aplikacji Skype realizowane były dwa razy w tygodniu, 
tj. w poniedziałki i piątki. Z uwagi na rosnące zainteresowanie skazanych 
wymienioną formą kontaktu z najbliższymi, od dnia 1 grudnia bieżącego roku 
rozmowy te realizowane są trzy razy w tygodniu tj. w poniedziałki, środy
i piątki.
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Ustosunkowując się do Raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji 
Zakładu Karnego w Kamińsku, przeprowadzonej z upoważnienia Rzecznika Praw 
Obywatelskich - (pismo KMP.571.74.2014.PK z dnia 18.11.2014 r.) informuję 
o działaniach podjętych w związku z wydanymi zaleceniami.

Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Olsztynie zalecono 
przyznanie dodatkowych etatów w dziale ocłirony wizytowanej jednostki oraz 
zapewnienie środków finansowych niezbędnych do realizacji zaleceń wymienionych 
w punktach: 1.3 (zatrudnienie dwóch dodatkowych psychologów oraz dwóch 
pielęgniarek), 1.4 (zwiększenie zatrudnienia w dziale ochrony zakładu) oraz 1.8-1.10 
(1.8 -  kontynuację remontu generalnego jednostki, 1.9 -  montaż odrębnego 
oświetlenia w niezabudowanych kącikach sanitarnych, 1.10 -  wykonanie przegród 
między stanowiskami w łaźniach oraz stworzenie jednego stanowiska w każdej 
z łaźni, przeznaczonego dla osób o obniżonej sprawności fizycznej).

Zauważyć należy, że zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy o Służbie 
Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. to do zakresu działania Dyrektora Generalnego 
Służby Więziennej należy między innymi ustalanie liczby etatów i stanowisk w 
Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, liczby etatów w okręgowych 
inspektoratach Służby Więziennej oraz łącznej liczby etatów w podległych 
jednostkach organizacyjnych. Natomiast do zakresu działania dyrektora okręgowego 
należy ustalanie liczby stanowisk w okręgowym inspektoracie Służby Więziennej 
oraz liczby etatów w podległych jednostkach organizacyjnych.

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2014 r. 
zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutów podmiotom leczniczym dla 
osób pozbawionych wolności (Dz. U z 2014 r., poz. 176) z dniem 1 stycznia 2015 r. 
uległ przekształceniu podmiot leczniczy Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych 
Zakładu Karnego w Barczewie w Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w 
Barczewie, co wiązało się z koniecznością dokonania reorganizacji więziennej 
służby zdrowia Zakładu Karnego w Barczewie m.in. poprzez zmniejszenie 
ustalonego dla ww. jednostki limitu etatów.
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Mając powyższe na uwadze przyznano Zakładowi Karnemu w Kamińsku jeden 
dodatkowy etat funkcjonariusza ze wskazaniem zwiększenia zatrudnienia w dziale 
ochrony oraz dwa dodatkowe etaty funkcjonariuszy ze wskazaniem zwiększenia 
zatrudnienia w pionie służby zdrowia.

W ramach aktualnie ustalonego przez Dyrektora Generalnego Służby 
Więziennej w Warszawie łącznego limitu etatów dla olo-ęgu olsztyńskiego brak jest 
możliwości przyznania dodatkowych etatów do pionu penitencjarnego.

Wysokość przyznanych Zakładowi Karnemu w Kamińsku środków 
finansowych na uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej w 2015 r. będzie 
uwzględniała ustalony limit etatowy jednostki z dniem 1 stycznia 2015 r.

Ponadto w Zakładzie Karnym w Kamińsku nie jest prowadzony remont 
generalny jednostki. Wszystkie prace budowlane są realizowane w oparciu o środki 
bieżące posiadane przez zakład. W miarę możliwości Okręgowy Inspektorat Służby 
Więziennej w Olsztynie przekazuje dodatkowe środki finansowe otrzymane 
z Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie na zwiększenie budżetu 
przeznaczonego na remonty. Jednocześnie Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej 
w Olsztynie podejmuje działania mające na celu pozyskanie środków finansowych z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
termomodemizację jednostki, (w 2014 roku wykonano audyty energetyczne 
wszystkich obiektów na terenie Zakładu Karnego w Kamińsku), co w przypadku jej 
realizacji w znaczącym stopniu poprawi warunki odbywania kary pozbawienia 
wolności.

W grudniu 2014 roku Zakład Kamy w Kamińsku otrzymał za pośrednictwem 
Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie dodatkowe środki na 
sfinansowanie wykonania modernizacji i przebudowy oświetlenia w kącikach 
sanitarnych.

W Zakładzie Karnym w Kamińsku po trwającym od kilku lat remoncie 
kolejnych łaźni oddziałowych w pawilonach mieszkalnych pozostały tylko 2 łaźnie 
(w pawilonie B i D) wymagające modernizacji, w tym wykonania przegród między 
stanowiskami. Pozostałe, zmodernizowane łaźnie mają wykonane ścianki działowe 
pomiędzy poszczególnymi natryskami. Remont pozostałych 2 łaźni planowany jest 
na 2015 rok i uzależniony od możliwości finansowych Służby Więziennej. W ramach 
remontu w łaźni w pawilonie B, w którym w 2015 roku zostaną przygotowane 
pomieszczenia dla osadzonych niepełnosprawnych, zostanie wydzielone stanowisko 
do kąpieli dla osób o obniżonej sprawności fizycznej. Podobne stanowisko zostanie 
wykonane podczas remontu łaźni w pawilonie D. W pozostałych łaźniach zostaną 
wykonane stanowiska umożliwiające użytkowanie łaźni przez osoby o obniżonej 
sprawności fizycznej.
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