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W odpowiedzi na skierowane do mnie zalecenie (pkt 7 część I I ) zawarte w przesłanym 

dnia 18 lipca 2019 roku raporcie przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prowencji Tortur 

z wizytacji Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim (sygn. pisma KMP.571.3.2019.PR) informuję, iż 

rekompensata kosztów poniesionych przez jednostkę, związanych z praktyczną realizacją 

zaleceń, zostanie uwzględniona przy najbliższej korekcie planu finansowego jednostki, nie 

później jednak niż do dnia 30 sierpnia br.

Jednocześnie nadmieniam, iż kontrolowana jednostka posiada środki finansowe 

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie (par. 4000) i tym samym zobligowana została do 

podjęcia działań celem realizacji wskazanych dla niej zaleceń.

Wykonano w 2 egz.:
1. adresat -  poczta
2. a/a
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dr hab. Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich 
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Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

W odpowiedzi na pismo KMP.571.3.2019.PK z dnia 18 lipca 2019r. poniżej przedstawiam

informacje dotyczące zawartych w raporcie uwag i zaleceń.
1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie

udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych 

wolności badaniom wstępnym poddaje się osobę pozbawioną wolności niezwłocznie po 

przyjęciu do zakładu karnego, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia 

przyjęcia. Badaniom kontrolnym poddaje się osobę pozbawioną wolności przed jej 

przetransportowaniem lub zwolnieniem z zakładu karnego. Obecnie wszelkie 

stwierdzone urazy osadzonych opisywane są w dokumentacji medycznej. W przyszłości 

planowane jest wprowadzenie tzw. map ciała do oznaczania ewentualnych obrażeń, 

które posiadają w czasie badania osadzeni.

2. Personel medyczny, funkcjonariusze działu ochrony oraz działu penitencjarnego podczas 

odpraw w działach zostali zapoznani z treścią Protokołu Stambulskiego.

3. Wymieniono kartę praw pacjenta znajdującą się w ambulatorium w miejscu ogólnie 

dostępnym zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta 

i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4. Przeprowadzono szkolenie funkcjonariuszy działu ochrony z zakresu przeprowadzania 

kontroli osobistej osadzonych. Przypomniano o konieczności przeprowadzania kontroli 

w sposób etapowy.

5. Trwałe przesłony kamer w jednej z sal widzeń zostaną wykonane do 31.12.2019r. 

Przesłony będą stosowane podczas udzielenia widzeń bezdozorowych co umożliwi 

wykorzystanie sali również w innym celu.
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6. Poddano weryfikacji obecne dostosowanie celi dla osadzonych poruszających się na 

wózku. Do dnia 30.04.2020r. planowane jest poprawienie możliwości poruszania się na 

wózku w ww. celi.

7. W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim w 2020r. zorganizowany zostanie kolejny kurs dla 

osadzonych "Opiekun osób niepełnosprawnych".

8. Wymiana osłon kącików sanitarnych w celach jednoosobowych na większe zostanie 

zrealizowana w terminie do dnia 30.06.2020r.

9. Zwiększenie powierzchni zadaszenia placów spacerowych nastąpi w terminie do dnia 

30.09.2020r.

Ponadto informuję, że kurs "Opiekun osób niepełnosprawnych" organizowany 

w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim ukończyło 14 osadzonych, z czego obecnie w jednostce 

przebywa dwóch, obydwaj są zatrudnieni poza jednostką w systemie bez konwojenta. Osoba, 

która zakwaterowana była z osadzonym niepełnosprawnym w celi 201 nie posiadała certyfikatu 

ukończenia ww. kursu. Nadmieniam, iż osadzony poruszający się na wózku, zakwaterowany w celi 

208 nie przebywa już w tutejszej jednostce. Ww. został zwolniony w dniu 31.05.2019r., 

procedura transportowa nie została wykonana z uwagi na brak wolnych miejsc w jednostkach.

Wykonano w 4 egz.:
1. adresat
2. Centralny Zarząd Służby Więziennej, Biuro Spraw Wewnętrznych-do sprawy BSW 0812.88.2019.AŻ
3. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie
4. a/a 
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