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Ustosunkowując się do „Raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji 
przeprowadzonej w Zakładzie Karnym w Braniewie” (RPO-727171-VII-720.5/13/MMo), 
poniżej przedstawiam stanowisko w sprawie zaleceń wydanych dla Okręgowego 
Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku.

Zalecenie nr 1 dla OISW w Gdańsku: zapewnienie środków finansowych na 
realizacje zaleceń nr 3, 4, 11 i 15 (skierowanych do Dyrektora Zakładu Karnego 
w Braniewie).

Zalecenie nr 3 dla ZK w Braniewie: kontynuowanie prac remontowych w oddziałach 
oraz przeprowadzenie remontu pól spacerowych.
Potrzeby w zakresie prac remontowych na dany rok określają w harmonogramach prac 
konserwacyjnych podległe jednostki penitencjarne. Środki finansowe rozdzielane 
są proporcjonalnie do potrzeb jednostek oraz stosownie do aktualnej sytuacji budżetowej 
więziennictwa. W Zakładzie Karnym w Braniewie każdego roku przeprowadzane są prace 
konserwacyjne w oddziałach mieszkalnych, zgodnie z określonymi powyżej zasadami.
W zakresie przeprowadzenia remontu pól spacerowych Okręgowy Inspektorat Służby 
Więziennej w Gdańsku zwróci się w terminie określonym w § 5 Zarządzenia 24/2006 
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasad 
planowania inwestycji więziennictwa (tj. do 15 lutego 2014 r.) do Centralnego Zarządu 
Służby Więziennej z wnioskiem o wprowadzenie zadania inwestycyjnego do planu 
wydatków majątkowych.

Zalecenie nr 4 dla ZK w Braniewie: przystosowanie co najmniej jednej celi do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dostrzegając konieczność dostosowania celi dla osób niepełnosprawnych Okręgowy 
Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku zwróci się w terminie określonym w § 5 
Zarządzenia 24/2006 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 28 grudnia 2006 r. 
w sprawie zasad planowania inwestycji więziennictwa (tj. do 15 lutego 2014 r.) 
do Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie z wnioskiem o wprowadzenie 
w Zakładzie Karnym w Braniewie zadania inwestycyjnego przystosowania takiej celi 
do planu wydatków majątkowych.
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Zalecenie nr 11 dla ZK w Braniewie: wydawanie nowych poduszek, koców 
i materacy osadzonym, którzy użytkują wymienione przedmioty, noszące ślady 
znacznej eksploatacji.
Zgodnie z zasadami rozdziału środków finansowych przedstawionymi w odpowiedzi do 
zalecenia nr 3, podległe jednostki penitencjarne dysponują pulą środków, w ramach której 
samodzielnie decydują o zakresie zakupów nowego wyposażenia dla osadzonych.

Zalecenie nr 15 dla ZK w Braniewie: udostępnienie osadzonym cennika produktów 
sprzedawanych w kantynie.
Z uwagi na fakt, iż zalecenie powyższe nie jest związane z koniecznością zapewnienia 
środków finansowych przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku, wydaje 
się, że doszło do pomyłki pisarskiej i winno zostać rozpatrzone zalecenie nr 14.

Zalecenie nr 14 dla ZK w Braniewie: wyodrębnienie w kompleksie sal do odwiedzin 
pokoju do realizacji nagrody przewidzianej w art. 138 § 1 pkt 3 k.k.w.
Dostrzegając konieczność zapewnienia pomieszczenia do udzielania nagrody określonej 
wart. 138 § 1 pkt 3 k.k.w. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku zwróci 
w terminie określonym w § 5 Zarządzenia 24/2006 Dyrektora Generalnego Służby 
Więziennej z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasad planowania inwestycji 
więziennictwa (tj. do 15 lutego 2014 r.) się do Centralnego Zarządu Służby Więziennej 
w Warszawie z wnioskiem o wprowadzenie zadania inwestycyjnego utworzenia 
w Zakładzie Karnym w Braniewie takiego pomieszczenia do planu wydatków 
majątkowych.

Wykonano w 3 egz.:
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A.K./M.K./W.L.



RPO-
S Ł U Ż B A
W I Ę Z I E N N A

Zakład Karny w BrarUewie- 
Pl. Grunwaldu 2a, 14-500 Braniewo 

tel.: (55 ) 244 07 00, fax: (55) 244 10 20, e -m ail: zk_bran iew o@ sw .gov.p l 
Informacje o jednostce są dostępne na stronie internetowej: http://www.sw.gov.pl

Braniewo, dnia 26.08.2013 r

S/P -  072/9/13/6337

Pan Marcin Mazur 

Zastępca Dyrektora Zespołu 

„K ra jow y Mechanizm Prewencji”  

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 

Al. Solidarności 77 

00-090 Warszawa

W nawiązaniu do pisma z dnia 02.07.2013 r., zawierającego Raport Krajowego

laRUin i u ri8vvciiv_.ji Vviz.yiaOji w Z.ar\iau^_ic i \ a h i y i i l  w Oi a \ nt5Wl*=; ^ y y n .  r \ r o - i Z . /  i - r - v n -

720.5/13.M.Mo), uprzejmie informuję, że w zakresie zaleceń wymienionych we wspomnianym 

dokumencie zajmuję następujące stanowisko:

Zalecenie 1: Zaprzestanie praktyki wykorzystywania cel izb chorych na potrzeby związane 

z zakwaterowaniem osób pozbawionych wolności, które powinny przebywać w normalnych celach 

mieszkalnych.

Pomieszczenie, o którym mowa /tzw. cela izby chorych/ znajduje się obrębie oddziału 

mieszkalnego. Ograniczenie wykorzystania tego pomieszczenia do osadzania w nim osób 

pozbawionych wolności wyłącznie chorych, niesie za sobą konieczność dokwaterowania trzech 

skazanych do innych cel. Taki stan rzeczy niesie za sobą realne zagrożenie niezapewnienia 

osadzonym ustawowych 3 m2 powierzchni mieszkalnej na jednego osadzonego.

Ilość osób, wobec których zachodziłaby konieczność odizolowania ich od innych osadzonych jest 

w skali roku tak mała, że zachowywanie pustego pomieszczenia tej wielkości byłoby 

nieracjonalne, biorąc pod uwagę skalę zaludnienia skazanych w jednostkach penitencjarnych. 

Dodatkowo, pragnę zwrócić uwagę, że cela ta jest wyposażona w taki sprzęt kwaterunkowy jak 

inne cele mieszkalne, zaś Zakład Karny w Braniewie nie zapewnia całodobowej opieki medycznej.
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Osadzeni wymagający tego, są hospitalizowani w warunkach uspołecznionej służby zdrowia bądź 

penitencjarnej, w jednostkach posiadających przywięzienne szpitale.

Zapewniam, iż w przypadku wystąpienia konieczności umieszczenia w przedmiotowym 

pomieszczeniu osoby chorej zostałoby to niezwłocznie uczynione, a izbę chorych wyposażono by 

w odpowiedni sprzęt medyczny jaki administracja jednostki posiada. Analizując okres minionych 

pięciu lat, potrzeba taka nie wystąpiła.

Zalecenie 2: Przywrócenie świetlicom ich pierwotnej funkcji.

Zakład Karny w Braniewie posiada dwie świetlice oraz salę rekreacyjno-sportową 

pozwalającą osadzonym wykonywać ćwiczenia fizyczne. Wskazane pomieszczenia w pełni 

zabezpieczają realizację zajęć kulturalno-oświatowych. Po oddaniu do użytku nowego budynku 

administracyjnego (koniec br.), w obrębie dotychczasowego, zostaną utworzone dodatkowe 

pomieszczenia służące osadzonym w opisany sposób.

Zalecenie 3: Kontynuowanie prac remontowych w oddziałach oraz przeprowadzenie remontu pól 

spacerowych.

Prace remontowe w oddziałach są corocznie ujmowane w harmonogramie remontów 

i konserwacji na rok następny i w miarę posiadanych środków finansowych realizowane.

Ponadto, w dniu 18 lipca 2013 roku w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w 

Gdańsku podpisana została umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie na realizację projektu termomodernizacji zakładów karnych i aresztów 

śledczych. Projekt będzie wdrażany w okresie od 1 lipca 2013 roku do końca 2015 roku i polegać 

będzie na termomodernizacji i wymianie oświetlenia wewnętrznego w 8 jednostkach 

penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Gdańsku. Jego 

wdrożenie prowadzić będzie do docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów i stropów, wymiany 

okien oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji instalacji ciepłej wody 

użytkowej z zastosowaniem kolektorów słonecznych, modernizacji instalacji mechanicznej, 

zastosowaniu systemu zarządzania energią w budynkach poprzez olicznikowanie systemów i 

zdalny monitoring parametrów zużycia , a także do wymiany instalacji elektrycznej oświetleniowej 

wewnętrznej wraz z oprawami na energooszczędne np. świetlówkowe kompaktowe lub typu LED.

Remont placów spacerowych zgłoszony jest wnioskiem inwestycyjnym do remontu 

i modernizacji wraz z rozbudową.
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Zalecenie 4: Przystosowanie co najmniej jednej celi do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z zamierzeniami inwestycyjnymi co najmniej jedna cela zostanie przystosowana 

dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zalecenie 5: Zaprzestanie wydawania decyzji zmieniających, które określają nowy termin 

umieszczenia w celi poniżej 3m2 na osobę.

W miesiącu lutym 2013 r. zaprzestano wydawania decyzji zmieniających, które określają 

nowy termin umieszczenia osadzonego w celi o powierzchni mieszkalnej mniejszej niż 3m2 na 

osobę.

Zalecenie 6: Zaprzestanie stosowania oszczędności w wydawanych osadzonym posiłkach, 

zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 4 ww. Raportu.

W sprawie zaleceń przedstawicieli KMP odnośnie zaprzestania stosowania oszczędności w 

wydawanych osadzonym posiłkach informuję, iż osadzeni w ZK Braniewo żywieni są zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie określenia 

wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w 

zakładach karnych i. aresztach śledczych. Administracja tutejszej jednostki nie prowadzi celowych 

działań zmierzających do pozyskiwania oszczędności w tym zakresie. Uzyskane nadwyżki 

środków finansowych związane jest z sezonowością występowania art. spożywczych i 

zróżnicowaniem cen w zależności od pory roku, a także z uzyskanych obniżek cen i rabatów od 

stałych dostawców co nie prowadzi do pogorszenia jakości wyżywienia.

Zalecenie 1: Przeprowadzanie kontroli osobistej osadzonych w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach.

Kontrole osobiste osadzonych w Zakładzie Karnym w Braniewie przeprowadzane są 

wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Przedmiotowe czynności mają na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w zakładzie. Administracja tutejszej jednostki uwzględni 

sugestię o rezygnacji z przeszukania osadzonego powracającego z widzenia uniemożliwiającego 

kontakt z osobą odwiedzającą.

Zalecenie 8: Respektowanie prawa osób tymczasowo aresztowanych do niezwłocznego (po 

osadzeniu w areszcie) poinformowania rodziny o miejscu ich pobytu.
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Tymczasowo aresztowani już podczas przyjęcia do Zakładu Karnego w Braniewie są 

powiadamiani o możliwości skorzystania z prawa do poinformowania o miejscu swojego pobytu. 

W przypadku wyrażenia woli skorzystania ze wspomnianego prawa, pracownicy działu ewidencji 

bezzwłocznie realizują przewidziane przepisami czynności (zgodnie § 41 Rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012 r, w sprawie czynności administracyjnych związanych 

z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu bezpośredniego 

skutkujących pobawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności).

De lege lata (art 215 §1 KKW) przewiduje, że tymczasowo aresztowany ma prawo do 

porozumiewania się z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem albo radcą prawnym 

podczas nieobecności innych osób oraz korespondencyjnie. W  komentarzu do przywołanego 

przepisu uwzględnić należy treść art. 73 kodeksu postępowania karnego. Zdanie pierwsze 

wspomnianego artykułu kkw odpowiada ściśle treści art. 73 §1 kpk. Z unormowań tych wynika 

reguła, że tymczasowo aresztowany ma jedynie prawo do:

(1) widzeń ze swoim obrońcą podczas nieobecności innych osób;

(2) wysyłania (i otrzymywania) korespondencji do (i od) swojego obrońcy poza cenzurą.

Zakaz korzystania przez tymczasowo aresztowanego z aparatu telefonicznego oraz innych

środków łączności przewodowej i bezprzewodowej przewidziany został w art. 217 c. kodeksu 

karnego wykonawczego i wynika z istoty tymczasowego aresztowania jako środka 

zapobiegawczego i służy zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania karnego (S. Lelental, 

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 873-874 i 

888).

Reasumując, osoby przyjmowane do Zakładu Karnego w Braniewie, na które nałożono 

środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu mają możliwość skutecznego 

powiadomienia osób najbliższych o miejscu swojego pobytu. Zgodnie z dyspozycją przywołanych 

wyżej przepisów wykonawczych, informację o miejscu ich pobytu (o ile wyrażą stosowną wolę) 

przesyła się do osoby najbliższej albo innej osoby, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji oraz 

do obrońcy, zgodnie z podanymi przez tymczasowo aresztowanego adresami oraz do placówki 

konsularnej -  w przypadku cudzoziemca.

Zalecenie 9: Zapewnienie odpowiedniej obsady psychologa w dziale penitencjarnym.

Pojemność Zakładu Karnego w Braniewie wynosi 205 osadzonych. Zgodnie z Instrukcją nr 

2/12 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 29.02.2012 na jednego psychologa 

powinno przypadać 200 osadzonych. W 2012 r. średnie zaludnienie wynosiło 196 osadzonych.

Jednocześnie informuję, że Zakład Karny w Braniewie nie posiada wolnych etatów które 

mógłby przeznaczyć na stworzenie dodatkowego stanowiska psychologa. Jednakże po 

zakończeniu rozpoczętej inwestycji planowane jest zwiększenie pojemności jednostki, co wiąże
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się z możliwością pozyskania dodatkowych etatów -  a tym samym -  umożliwi utworzenie drugiego 

stanowiska psychologa.

Zalecenie 10. Wyposażenie piętrowych łóżek w drabinki i barierki zabezpieczające przed 

upadkiem oraz w szuflady do przechowywania rzeczy osobistych osadzonych.

W roku 2012 zostało zakupionych 50 łóżek z możliwością piętrowania wyposażonych w 

barierki zabezpieczające przed upadkiem, drabinki oraz szuflady służące do przechowywania 

rzeczy osobistych osadzonych. Przedmiotowe łóżka znajdują się w użytku. Planowana jest 

systematyczna wymiana starych łóżek na opisane, co ze względu na ilość posiadanych środków 

finansowych rozłożone jest w czasie.

Zalecenie 11. Wydawanie nowych poduszek, koców i materacy osadzonym, którzy użytkują 

wymienione przedmioty, noszące ślady znacznej eksploatacji.

Sprzęt kwaterunkowy wydawany osobom osadzonym do użytku, w tym poduszki, koce czy 

materace, pomimo faktu, iż w niektórych przypadkach nie posiadają charakteru nowych to są 

przedmiotami o dostatecznej wartości użytkowej. Okresowo dokonywany jest przegląd całości 

posiadanych środków materiałowych, którego celem jest ocena dalszej przydatności. Względem 

sprzętu zużytego przeprowadzana jest czynność wybrakowania. Wymiana poduszek, koców i 

materacy jakie wydawane są do użytku osobom osadzonym dokonywana jest na bieżąco, na 

podstawie indywidualnych zgłoszeń osób je użytkujących.

Zadanie 12. Zamontowanie przesłony gwarantującej intymność w kąciku sanitarnym w tzw. małej 

świetlicy.

Wszystkie kąciki sanitarne w celach mieszkalnych, miejscach pracy osadzonych oraz 

świetlicach tutejszej jednostki wyposażone są w przesłony (ścianki, kotary, drzwi). W trakcie 

kontroli zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji brak przesłony w kąciku sanitarnym w tzw. 

małej świetlicy spowodowany był faktem zniszczenia drzwi harmonijkowych przez osadzonych. Ich 

demontaż wynikał z konieczności dokonania wymiany. Usterka została niezwłocznie usunięta. W 

kąciku sanitarnym zamontowano przesłonę gwarantująca intymność.

Zalecenie 13, Wydawanie osadzonym miednic plastikowych zgodnie z treścią rozporządzenia.

Ilość miednic w celach mieszkalnych jest zgodna Rozporządzeniem Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w
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zakładach karnych i aresztach śledczych. Prawdopodobnie w dniu przeprowadzonej wizytacji 

skazani użyczyli miednicy do sąsiedniej celi. Było to możliwe gdyż cela, w której brakowało 

wówczas miednicy jest celą w obrębie oddziału półotwartego.

Zalecenie 14. Wyodrębnienie w kompleksie sal do odwiedzin pokoju do realizacji nagrody 

przewidzianej w art. 138 § 1 pkt 3 k.k.w..

Przygotowywanie pokoju przeznaczonego do realizacji nagrody przewidzianej w art. 138 §1 

pkt. 3 kkw planowane jest w budynku będącym obecnie w trakcie przebudowy i modernizacji, 

realizowanej w ramach inwestycji przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku.

Zalecenie 15. Udostępnienie osadzonym cennika produktów sprzedawanych w kantynie.

Podmiot gospodarczy, prowadzący na terenie braniewskiej jednostki kantynę, zobowiązano 

do regularnej aktualizacji cen dostępnych produktów.

Zalecenie 16. Bezzwłoczne doprowadzanie osadzonych do magazynu.

Doprowadzanie osadzonych do magazynu (podobnie, jak w inne miejsca na terenie 

podległej mi jednostki) realizowane jest bez zbędnej zwłoki. Czas oczekiwania skazanych oraz 

tymczasowo aresztowanych na realizację doprowadzenia uzależniony jest każdorazowo od ilości 

osób zgłaszających przedmiotową potrzebę w danym dniu oraz od bieżącej ilości pozostałych do 

realizacji obowiązków (doprowadzenia na widzenia, sprawy sądowe, zajęcia kulturalno -  

oświatowe, spacery, szkolenia, realizacja kąpieli itp.). Z uwagi na aktualną sytuację kadrową 

jednostki nie ma możliwości zapewnienia zwiększonej obsady personelu realizującego wskazane 

czynności.

Zalecenie 17. Poszerzenie oferty szkoleń skierowanych do funkcjonariuszy poszczególnych 

działów w zakresie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych w kontakcie z osadzonym, 

radzenia sobie ze stresem i agresją zapobiegania wypaleniu zawodowemu etc.

W ramach szkoleń ogólnopenitencjarnych przeprowadzanych na terenie zakładu, w których 

uczestniczy cała załoga Zakładu Karnego w Braniewie na przestrzeni ostatnich lat tj od 2008 r. 

funkcjonariusze i pracownicy tutejszej jednostki brali udział w szkoleniach o następującej tematyce:

1. rok 2008- "'Umiejętność zachowania się i opanowania w sytuacjach trudnych. Skuteczne 
metody radzenia sobie ze stresem.”

2. rok 2009- „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie
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powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu”
3. rok 2010- „Przeciwdziałanie konfliktom w miejscu pracy. Skuteczne radzenie sobie ze 

stresem” ,
4. rok 2011- „Wypalenie zawodowe funkcjonariuszy, przyczyny powstawania i profilaktyka. 

Metody radzenia sobie z syndromem wypalenia zawodowego”, „Komunikacja 
interpersonalna”

5. rok 2012- „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz problemów 
związanych z korzystaniem z innych używek(wyroby tytoniowe, substancje odurzające)”, 
Sposoby radzenia sobie ze stresem”.

Dodatkowo Biuro Kadr i Szkolenia CZSW organizuje co roku warsztaty antystresowe 

skierowane do funkcjonariuszy narażonych na stres i wypalenie zawodowe (jedno szkolenie 

organizowane było w kwietniu 2013 r a ostatnio w terminie 30.06 - 05.07.2013 r.) Programy 

warsztatu obejmują takie zagadnienia jak „komunikacja, wpływ emocji na funkcjonowanie 

w sytuacjach stresujących, stres pozytywny i negatywny, sposoby redukcji napięcia i radzenia 

sobie ze stresem”. Informacja o ww. warsztatach ukazuje się w rozkazie dziennym. Z oferty tej 

skorzystać mogą zainteresowani funkcjonariusze.

Nadmienić należy, iż Służba Więzienna stała się również beneficjentem różnorodnych form 

doskonalenia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego. Zgodnie z założeniami projektu, funkcjonariusze i pracownicy cywilni zatrudnieni 

w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności będą mieli możliwość doskonalenia 

kompetencji merytorycznych, związanych z realizacją powierzonych obowiązków oraz 

Kształtowania szeregu postaw psychospołecznych, umożliwiających skuteczne marginalizowanie 

stresu i właściwe zachowanie się w sytuacjach określanych mianem trudnych.

Skorzystanie z oferty szkoleń wskazanych w dwóch ostatnich akapitach zależy od 

pozytywnej woli funkcjonariusza lub pracownika jednostki.

Dziękując za dostrzeżenie dobrych praktyk, 

z wyrazami szacunku

Wyk, w  4 egz:
Ć L / Egz. nr 1 -  adresat,

2. Egz. nr 2 -  CZSW Warszawa
Zespół Kontroli
ul. Rakowiecka 37A, 02-521 Warszawa

3. Egz. nr 3 - OISW Gdańsk,
4. Egz. nr 4 -a /a .

MP/MP
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BI URO
R Z E C Z N I K A  P R A W  O B Y W A T E L S K I C H

R P O - 7 2 7 1  7 I -VI  1 - 7 2 0 . 5 / 1 3 / M M o

0 0090  W ars/; iw a 
Al Solidarności 77

Tel. ccnir. 22 551 77 00 
l*nx 22 827 64 53

Zespól
„Kiajowy Mechanizm Prewencji

Pan
kpt. Jarosław Witek
Dyrektor Zakładu K arnego 
w  Braniewie 
Plac G runw aldu 2a 
14-500 Braniewo

1 ^0  u / Po.

W odpow iedzi na p ism o z dnia 28 sierpnia 2013 roku (dala w pływ u do B R PO  

3 w rześnia  2013 roku) uprzejmie dziękuję za odniesienie się do wniosków- i zaleceń 

zawartych w R aporcie  przedstawicieli K rajow ego M echanizmu Prewencji.

Z w racam  się do Pana z p rośbą  o w skazanie przybliżonego term inu przystosow ania 

przynajmniej jednej celi do potrzeb osób z n iepełnospraw nością  ruchow'ą. P rzeprow adzenie 

prac w  tym zakresie  je s t  n iezwykle ważne, poniew aż istnieje w ysokie praw dopodobieństw o 

umieszczenia w  jednostce osoby poruszającej się na w ózku inw alidzkim , czy o kulach. W  

aktualnym stanie nie będzie ona mogła korzystać z  urządzeń sanitarnych, czy też 

sam odzielnie poruszać się po terenie zakładu. Należy zauw ażyć, iż zgodnie z K onw encją  

ONZ o praw ach osób n iepełnospraw nych, aby umożliw ić osobom  niepełnospraw nym  

niezależne życie  Państw a strony podejm ą odpow iednie środki obejm ujące rozpoznanie i 

e lim inacje barier w zakresie dostępności budynków  (art. 9 ust. 1, K onw encja  o prawach 

osób n iepełnospraw nych , sporządzona dnia 13 grudnia 2006 r. w  N ow ym  Jorku. Dz. U. z 

2012 r., poz. 1169).

O dnosząc się do Pana w yjaśnienia , iż osadzeni przebyw ający  w  15-osobowej celi, 

p raw dopodobnie  użyczyli m iednicę p las t ikow ą innym osadzonym , pragnę podkreślić, iż 

w izytującym  udzie lono  innych informacji. W  zw iązku ze zgłoszeniem  problemu przez 

skazanych, proszę o spraw dzenie  w trybie nadzoru czy w skazana cela, jak i 9-osobowa 

(nr 66) w yposażona je s t  w  odpow iedn ią  liczbę miednic plastikowych.

Z  p o  (
Małgorzata Mołak

y Radca



SŁUŻBA
WIĘZIENNA

Zakład Karny w Braniewie
PI. Grunwaldu 2a, 14-500 Braniewo 

tel.: (5 5 ) 244 07 00, fax: (55) 244 10 20, e -m ail: zk_braniew o@ sw .gov.p l 
Informacje o jednostce sądostąpne na stronie internetowej: http://www.sw.gov.pl

S/P -  072/12/13/8298

Braniewo, dnia 17.10.2013 r.
BiUPO R^ECZNi^A 

PRAW o tW W A m S K IC H
r -------------

WPŁ.ak 2013 -10- 2 3 I

ZAh.

Pani Małgorzata Mo 

Radca Zespołu

„Krajowy Mechanizm prewencji77 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

Al. Solidarności 77 

00-090 Warszawa

w ;

W nawiązaniu do pisma z dnia 30.09.2013 r., znak pisma RPO-727171-VII-720.5/13.M.Mo, 

dotyczącego udzielenia dodatkowych informacji w zakresie terminu realizacji prac związanych z 

przystosowaniem przynajmniej jednej celi do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz w kwestii ilości 

miednic znajdujących się w wieloosobowych celach mieszkalnych oddziału trzeciego, uprzejmie 

informuję, co następuje.

Adaptacja wybranej celi mieszkalnej na potrzeby osób niepełnosprawnych nastąpi 

najpóźniej do końca drugiego kwartału roku 2015 w związku z planowaną modernizacją pawilonów 

mieszkalnych w ramach termomodernizacji. W przypadku otrzymania środków finansowych w roku 

2014 na planowaną adaptację na cele mieszkalne obecnej części administracyjnej, cele 

przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych zostaną wykonane już w roku 2014. Obecnie 

trwają procedury związane z pozyskaniem środków finansowych na ten cel, a wskazana data w 

roku 2015 jest terminem ostatecznym. W obecnym stanie rzeczy nie dochodzi do sytuacji, w której 

przyjęta do zakładu osoba niepełnosprawna byłaby narażona na jakiekolwiek niedogodności, 

albowiem niezwłocznie zostałby zrealizowany transport do jednostki odpowiednio przystosowanej 

dla osób niepełnosprawnych znajdującej się np. w Elblągu czy Malborku.

W kwestii miednic^ zapewniam, iż przedmiotowe cele mieszkalne wyposażone są w 

miednice zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w 

sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych tj. 

przynajmniej jedna miednica na cztery osoby. W przypadku celi dziewięcioosobowej są to trzy

mailto:zk_braniewo@sw.gov.pl
http://www.sw.gov.pl


miednice, w przypadku piętnastoosobowej cztery - dokonano ponownego przeliczenia ilości 

miednic znajdujących się w celach mieszkalnych.

Z wyrazami szacunku

1. Egz. nr 1 -  adresat,
2. Egz. nr 2 -  a/a. 
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