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Zakład Karny w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Komrsklpgo 2 

tel. 14 623 51 00, fax 14 62156 77, email: zk_tarnow@sw.gov.pl
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Pan 

Przemysław Kazimierski

Dyrektor Zespołu

Krajowy Mechanizm Prewencji

Biuro Rzecznika Praw

Obywatelskich

00-090 Warszawa

al. Solidarności 77

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 kwietnia 2019 r. nr jw. w sprawie przekazania raportu 

Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) z w zytacji Zakładu Karnego w Tarnowie 

przeprowadzonej w dniach 2 - 4 października 2018 r. informuję o sposobie realizacji zawartych 

w raporcie zaleceń.

1. Zwiększenie zatrudnienia na stanowisku psychologa i wychowawcy w dziale penitencjarnym 

możliwe będzie po zwiększeniu limitu etatów dla Zakładu Karnego w Tarnowie 

ustanowionych przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie. Natomiast 

zwiększenie zatrudnienia psychologow w ramach ustanowionych etatów może nastąpić 

sukcesywnie po przejściu na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy działu 

penitencjarnego. Obecnie liczba etatów w dziale penitencjarnym tutejszej jednostki wynosi: 

25 etatów wychowawców, 4 etaty psychologow, 2 etaty inspektorów ds. zatrudnienia oraz 

kierownik działu i jego zastępca. Dyrekcja jednostki cały czas czyni starania o zwiększenie 

liczby etatów psychologów - w 2018 roku ogłoszono nabór na stanowisko młodszego 

psychologa Zakładu Karnego w Tarnowie, jednak zgłosiła się tylko jedna kandydatka, która 

zrezygnowała na etapie testów sprawnościowych. Aktualnie jest prowadzony nabór na ww. 

stanowisko służbowe. Zmiana przepisów ustawy o Służbie Więziennej uniemożliwiła
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prowadzenie naboru do służby przez dyrektorów jednostek podstawowych. Mając na 

względzie trudną sytuację personalną tutejszej jednostki na wniosek Dyrektora Zakładu 

Karnego w Tarnowie, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie czasowo 

oddelegował do pełnienia służby 2 psychologów z podległych mu jednostek, którzy wykonują 

obowiązki w Zakładzie Karnym w Tarnowie.

2. Kontrola osobista osadzonych w Zakładzie Karnym w Tarnowie odbywa się na zasadach 

określonych w § 68 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 

2016 r. w sprawie ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. z 2016 r. 

poz.1804). Zgodnie z tym przepisem w czasie kontroli osobistej osadzony powinien być 

częściowo ubrany, a funkcjonariusz najpierw powinien skontrolować część odzieży, a przed 

kontrolą kolejnej części powinien zezwolić osadzonemu na ubranie się. Do tej pory nie 

stwierdzono aby funkcjonariusze Zakładu Karnego w Tanowie nie przestrzegali powyższych 

zasad postępowania ani też nie stwierdzono skarg osadzonych w tym zakresie. Niezależnie 

jednak od tego problematyka kontroli osobistej osadzonych będzie przedmiotem szkoleń 

wewnętrznych funkcjonariuszy działu ochrony oraz bieżących kontroli sposobu pełnienia 

służby przez przełożonych.

3. Zgodnie z art. 113a § 4 kkw skazany może, za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego, 

otrzymywać paczki z niezbędna mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami 

osobistego użytku oraz środkami higieny, a porządek wewnętrzny obwiązujący w Zakładzie 

Karnym w Tarnowie, nie przewiduje żadnych dodatkowych ograniczeń w tym zakresie. 

Decyzje dyrektora w sprawach próśb o zezwolenie na otrzymanie takiej paczki zawsze mają 

charakter indywidualny, natomiast zalecenia KMPT co do bardziej precyzyjnego 

i zindywidualizowanego formułowania uzasadnienia decyzji zostały przyjęte do realizacji.

4. Realizując zalecenie dotyczące przeprowadzania w Zakładzie Karnym w l  amowie kursów dla 

opiekunów osób z niepełnosprawnościami od dnia 17 kwietnia 2019 r. rozpoczęliśmy 

realizację kursu zawodowego opiekun osób starszych, czyli tych osób, które również borykają 

się z problemami wynikającymi z dysfunkcji narządów ruchu. Termin zakończenia kursu 

planowany jest na koniec maja 2019 r. Skazani, którzy ukończą powyższy kurs przewidziani 

zostaną do pracy oraz zajęć związanych z osobami wymagającymi opieki i zostaną objęci 

polityką nagradzania. Organizacja podobnych kursów zawodowych będzie kontynuowana.

5. Funkcjonariuszom działu ochrony, w szczególności pełniącym służbę jako doprowadzający 

przypomniano, że ich obecność w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych powinna 

nastąpić po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności przez osobę udzielającą



świadczenia zdrowotnego. Niezależnie jednak od tego problematyka ta będzie przedmiotem 

szkoleń wewnętrznych funkcjonariuszy działu ochrony oraz bieżących kontroli sposobu 

pełnienia służby przez przełożonych.

6. W oddziale mieszkalnym, gdzie znajduje się cela przystosowana dla osób 

niepełnosprawnych, znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, którym osadzeni mogą 

udać się na spacer, jednak o tym fakcie muszą poinformować oddziałowego, który im to 

umożliwi. Związane jest to z tym, że podjazd ten znajduje się w innej części budynku niż 

wyjście poprzez schody. Funkcjonariuszom pełniącym służbę w tym oddziale mieszkalnym 

przypomniano, że realizacja tego uprawnienia skazanych należy do ich obowiązków 

służbowy* h. Ze względów ochronnych nie jest możliwe stałe otwarcie tego podjazdu 

(przejścia).

Jeżeli chodzi o umożliwienie wizyt lekarskich na parterze budynku gdzie znajduje się cela 

przystosowana dla osób niepełnosprawnych, to ze względu na wymogi jakim powinien 

odpowiadać gabinet lekarski, nie jest to możliwe. Rozwiązaniem dla umożliwienia wizyt 

lekarskich na parterze budynku byłaby ewentualna zmiana przeznaczenia pomieszczeń 

i przeniesienie ambulatorium na parter, jednakże takie rozwiązanie oprócz kosztów 

finansowyrh (szacunkowo ok. 20 000 zł) pociąga za sobą szereg zmian organizacyjnych 

w całym budynku. Dostępność do wszystkich pomieszczeń osadzonych w pawilonie B byłaby 

możliwa po zamontowaniu windy (szacunkowy koszt to ok. 400 000 zł), jednakże dotąd 

pomimo kierowanych wniosków, nie otrzymaliśmy stosownych środków finansowych na ten 

cel. Ogólna ocena likwidacji barier architektonicznych w budynkach Zakładu Karnego w 

Tarnowie została wykonana w 2017 r. na polecenie Okręgowego Inspektoratu Służby 

Wiezionej i koszt takich prac w całej jednostce, wg cen z 2017 roku, wynosił 1130 000 zł.

7. Zakład Karny w Tarnowie dysponuje celą mieszkalną przeznaczoną dla osadzonych 

z niepełnosprawnością ruchową, usytuowaną na parterze budynku mieszkalnego B (Odaział 

Penitencjarny nr I I I ). Cela ta jest wyposażona w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wskazane natomiast w raporcie KMPT 

dodatkowe zalecenia, ustalone przez organizację pozarządową zgodnie ze standardami 

planowania dostępności i uznane przez KMPT za optymalne dla odpowiedniego 

dostosowania wizytowanych palcówek, zostały przyjęte przez nas do realizacji. Cela dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową zostanie dostosowana do zasad wskazanych w pkt 4.5 

raportu do końca bieżącego roku. Zasady te będą też uwzględniane w przyszłości 

w przypadku realizacji kolejnych prac remontowych.



8. Prace związane z częściowym zadaszeniem placów spacerowych, chroniącym osadzonych 

przed złymi warunkami atmosferycznym i spełniającym wymogi zaleceń CPT, zostały 

wdrożone do realizacji. Obecnie zadanie to zostało oszacowane i wycenione na kwotę ok. 

10 00U zł oraz przewidziane do wykonania przy okazji realizacji innego zadania 

inwestycyjnego i remontowego zaplanowanego do wykonania w bieżącym roku. Zadaniem 

tym jest, planowany do wykonania w tym roku, remont dachu pawilonu A i przebudowa 

placów spacerowych A i B. Ze względów praktycznych i organizacyjnych, /wiązanych 

chociażby z koniecznością wyłączenia z użytku placów spacerowych w czasie realizacji tych 

prac, zadania te zostaną wykonane w jednym czasie.

9. Montaż zasłon prysznicowych dla 48 kabin prysznicowych został oszacowany na kwotę 

ok. 4 800 zł, zostanie uwzględniony przy trwających obecnie w łaźniach pracach 

remontowych i zostanie zrealizowany do końca sierpnia br.

10. Administracja Zakładu Karnego w Tarnowie podejmuje systematycznie działania zmierzające 

do poprawy warunków bytowych wszystkich osadzonych poprzez prowadzenie licznych prac 

remontowych. Przeprowadzone prace termomodernizacyjne znacznie zwiększyły stanaard 

warunków w celach mieszkalnych i działania te będą nadal w miarę możliwości 

kontynuowane.
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Pan 

Przemysław Kazimierski

Dyrektor Zespołu 

Krajowy Mechanizm Prewencji 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

00-090 Warszawa 

al. Solidarności 77

W odpowiedzi na pismo KMP.571.7.2018.MK z dnia 5 kwietnia 2019r., dotyczące raportu 

Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji w Zakładzie Karnym w Tarnowie uprzejmie 

informuję, że w odniesieniu do zaleceń skierowanych do Dyrektora Okręgowego Służby 

Więziennej w Krakowie dokonano oszacowania kosztów realizacji zaleceń pokontrolnych. Mając 

na uwadze ich wysokość przyjęto, że prace określone w pkt. 8 i 9 raportu zostaną zrealizowane 

w bieżącym roku ze środków znajdujących się w planie finansowym jednostki. Jednakże koszt 

likwidacji barier architektonicznych w budynkach Zakładu Karnego w Tarnowie, szacowany 

łącznie na kwotę ok. 1 130 000 zł przekracza tegoroczny budżet Okręgowego Inspektoratu Służby 

Więziennej w Krakowie. W związku z powyższym o dodatkowe środki finansowe będziemy 

wnioskować przy okazji planowania budżetu Służby Więziennej na rok 2020.

Wykonano w 3 egz.:
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