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Biuro Pełnomocnika Terenowego 
Rzecznika Praw Obywatelskich
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W odpowiedzi na zalecenia wynikające z raportu przedstawicieli Krajowego Mechntazmu 

Prewencji z dnia 20 stycznia 2017 roku z wizytacji Zakładu Karnego w Koszalinie sygn. 

BPG.571.3.2016.ŁK uprzejmie informuję o podjętych działaniach:

Ad.l Wykonanie zabudowy lub montażu przesłony kącika sanitarnego w celi izolacyjnej.

Mając na uwadze, iż wymagania szczegółowe dla celi izolacyjnej zawarte w Wytycznych 3/2011 

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 października 2011 r. w sprawie wymagań 

technicznych i ochronnych dla pawilonów zakwaterowania osadzonych nie przewidują 

dodatkowej zabudowy kącika sanitarnego, dokonano ograniczenia pola widoczności wizjera w 

drzwiach celi poprzez montaż dodatkowej osłony uniemożliwiającej obserwację osadzonego 

wykonującego czynności fizjologiczne w toalecie. Nadmieniam, iż cela izolacyjna umiejscowiona 

jest w oddziale I BIS za dodatkową kratą, gdzie dostęp ma wyłącznie funkcjonariusz pełniący 

służbę na stanowisku oddziałowego.

Ad.2. Instalację monitoringu w przedsionku celi zabezpieczającej.

Zainstalowano niezwłocznie monitoring w przedsionku celi zabezpieczającej.

Ad.3. Zwrócenie uwagi funkcjonariuszom na konieczność przeprowadzenia dwuetapowej kontroli 

osobistej.

Zagadnienie dwuetapowej kontroli osobistej zostało uregulowane w § 68 Rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2016 roku w sprawie sposobów ochrony 

jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, które weszło w życie z dniem 2 stycznia 2017 roku i
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jest obecnie realizowane przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Koszalinie. Jednocześnie 

nadmieniam, że w dniach 5 - 6  grudnia 2016 roku mając na względzie zmiany w przepisach oraz 

uwagi zgłoszone w trakcie wizytacji przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji 

przeprowadzono szkolenie podczas, którego omówiono z funkcjonariuszami i polecono wdrożyć 

sposób przeprowadzania dwuetapowej kontroli osobistej osadzonych na zasadach określonych w 

ww. rozporządzeniu.

Ad. 4. Rozważenie wydłużenia czasu trwania codziennego spaceru przysługującego osadzonym 

również poza sezonem letnim.

Zatwierdzany przez dyrektora jednostki miesięczny plan spacerów uprawnia do udzielania 

skazanym spaceru w wymiarze dłuższym tj. do 90 minut niezależnie od pory roku. Należy jednak 

zaznaczyć, iż na co dzień ze strony osadzonych jest niewielkie zainteresowanie z możliwości 

korzystania z regulaminowego spaceru. Ponadto poza porą letnią osadzeni po godzinie trwania 

spaceru sami rezygnują z dodatkowego czasu i deklarują powrót na oddział mieszkalny. Z uwagi 

na bariery architektoniczne na dzień dzisiejszy brak jest możliwości udostępnienia osadzonym 

terenów zielonych z dostępem do swobodnego korzystania w ciągu dnia ze spaceru.

Ad.5 poinformowanie osadzonych o możliwości dostępu do zasobów BIP

Informacje o możliwości dostępu skazanych do zasobów Biuletynu Informacji Publicznej były 

zamieszczone na tablicach ogłoszeń w oddziałach mieszkalnych, niemniej jednak po wizytacji 

zostały lepiej wyeksponowane, ponadto odesłanie do dostępnego u wychowawcy „Regulaminu 

korzystania z wydzielonego stanowiska komputerowego w Zakładzie Karnym w Koszalinie" 

zawarte jest także w obowiązującym porządku wewnętrznym. Dodatkowo zgodnie z sugestią 

zawartą w raporcie z wizytacji przedstawicieli KMP na pulpicie komputera wydzielonego dla 

skazanych utworzono oddzielne skróty do poszczególnych stron w celu usprawnienia możliwości 

korzystania z zasobów BIP, a także tytułem przypomnienia osadzeni zostaną poinformowani o 

możliwości dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej za pomocą ogłoszeń radiowęzłowych.

Ad.6. Uzupełnienie danych teleadresowych Biura RPO w Warszawie umieszczonych na tablicach

informacyjnych w ZK o numer telefonu infolinii obywatelskiej: 800-676-676

Dane teleadresowe Biura RPO uzupełniono o brakujący numer ww. Infolinii obywatelskiej.

Ad.7. Zapewnienie osadzonym dostępu w bibliotece do raportów rocznych Rzecznika Praw 

Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji.

W bibliotece ZK zapewniono dla skazanych dostęp do znajdujących sie w dyspozycji jednostki 

raportów rocznych RPO z działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji z lat wcześniejszych.



Ad.8 objęcie wszystkich pracowników Służby Więziennej mających bezpośredni kontakt z

osadzonymi szkoleniami z zakresu praw osób pozbawionych wolności.

Powyższa problematyka zostanie uwzględniona podczas realizacji szkolenia 

ogótnopenitencjarnego zaplanowanego w dniach 23-24 lutego 2017 roku.

Ad.9. Wyodrębnienie w łaźni ogólnej stanowisk prysznicowych, gwarantujących intymność 

osobom kąpiącym się.

W roku bieżącym zgodnie z ubiegłorocznymi ustaleniami w zakresie planowanych na rok 2017 

remontów w Zakładzie Karnym w Koszalinie zgłoszonymi jednostce nadrzędnej w dniu 06 

października 2016 roku zaplanowany jest gruntowny remont łaźni ogólnej w budynku 

penitencjarnym A, który obejmował będzie także wyodrębnienie stanowisk prysznicowych 

gwarantujących intymność osobom kąpiącym się. Zadanie inwestycyjne obejmujące 

przygotowanie wymaganej dokumentacji oraz właściwe prace remontowe zostanie podjęte po 

otrzymaniu niezbędnych na ten cel środków finansowych z Okręgowego Inspektoratu Służby 

Więziennej w Koszalinie.

Ad. 10, częściowe zadaszenie pól spacerowych.

W najbliższym czasie zgodnie z zaleceniem przedstawicieli KMP planowane jest wykonanie 

miejscowego przelotowego zadaszenia części placów spacerowych.

W ykonano w 4 egz.:

1. adresat,

2. Centralny Zarząd Służby Więziennej 

Biuro Spraw Wewnętrznych

02-521 Warszawa, ul. Rakowiecka 37A,

3. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej 

w Koszalinie,

4. aa.
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W nawiązaniu do przesłanego do Państwa pisma S/P.0812.1.2017.SR z dnia 10 lutego br. 

dot. zaleceń wynikających z raportu przedstawicieli Krajowego Mechniazmu Prewencji z dnia 20 

stycznia 2017 roku z wizytacji Zakładu Karnego w Koszalinie sygn. BPG.571.3.2016.ŁK uprzejmie 

informuję, że zadanie inwestycyjne związane z realizacją zalecenia nr 9, tj, wyodrębnienia w łaźni 

ogólnej stanowisk prysznicowych, gwarantujących intymność osobom kąpiącym się, ze względu 

na konieczność przygotowania wymaganej dokumentacji oraz zakres prac towarzyszących 

realizacji niniejszego zadania, które Zakład Karny w Koszalinie zamierza wykonać mając na 

uwadze zapewnienie dodatkowych środków finansowych i racjonalne ich wydatkowanie oraz 

zabezpieczenie prawidłowego toku funkcjonowania jednostki podzielono na dwa etapy. W roku 

bieżącym zaplanowano realizację I etapu obejmującego przygotowanie całości wymaganej 

dokumentacji inwestycji zarówno pod kątem zadania głównego tj. gruntownego remontu łaźni 

ogólnej w budynku penitencjarnym "A" jak i prac towarzyszących, a także wykonanie systemu 

wentylacji łaźni i adaptację tymczasowych miejsc kąpieli skazanych. W II etapie zadania 

inwestycyjnego, którego realizacja nastąpi w roku 2018 zaplanowano wykonanie całości prac 

budowlanych i wykończeniowych wraz z oddaniem do użytku.
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Biuro Spraw W ewnętrznych

02-521 Warszawa, ul. Rakowiecka 37A,

3. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej 

w Koszalinie,
4. aa.

Z poważaniem
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80-748 Gdańsk

W odpowiedzi na pismo BPG.571.3.2016.ŁK z dnia 19 stycznia 2017 roku 
uprzejmie informuję , że Okręgowy Inspektorat Służby W ięziennej w Koszalinie zapewni 
środki finansowe na realizacje zaleceń ujętych w raporcie BPG.571.3.2016 ŁK. z dnia 20 
stycznia 2017 roku Krajowego Mechanizmu Prewencji oraz pisma S.P.0812.12017 SR z 
dnia 10 lutego 2017 roku skierowanego do Państwa przez Dyrektora Zakładu Karnego w 
Koszalinie.
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