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Biuro 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
w Warszawie

W odpowiedzi na zalecenia zawarte w piśmie KMP.571.10.2015.PK z dnia 

22 griidma 2015 toku, dotyczącym wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji 

w ZaMadzie Karnym w Sierakowie Śląskim w dniach 7-8 października 2015r. informuję:

Ad.1

a), zwiększenie obsady wychowawczej o 2 pracowników : aktualnie zaludnienie 

w Zagładzę amym w Sierakowie Śląskim od kilku miesięcy ut^ymuje się na poziomie 

460-480 SKazanych, co automatycznie skutkuje mniejszym zaangażowaniem oraz 

obłożeniem obowiązkami wychowawczymi kadry penitencjarnej W tej sytuacji należny 

uznać, że realizacja zadań wychowawczych nie jest konieczna w godzinach 

nadliczbowych, p^y  uwzględnieniu równomiernego obciążenia pracowniKÓw działu 

penitencjarnego na wszystkich oddziałach mieszkalnych. Niemniej jednak w sytuacji 

znacznego wzrostu osadzonych ( zakład dysponuje docelowo 624 miejscami dla osóo 

pozt s vionyc wolności), w porozumieniu z OtSW w Opclu podjęte zostaną starania 

zmierzające do zwiększenia obsady wychowawczej o niezbędną ilość pracowniKÓw.

b). objecie psychologow oraz terapeutów superwizją: spośród trójki psychologów 

pełniących służbę w tutejszej jednostce ( w jednostce nie ma terapeutów ) jeden



został w październiku 2015 r. objęty superwizją w ramach środków finansowych 

pozyskanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowania. W roku 2016 r. czynione będą 

starania o pozyskanie środków na realizację superwizji dla psychologów w ramach 

jednostki w Sierakowie Śląskim lub w szerszej skali poprzez Okręgowy Inspektorat Służby 
Więziennej w Opolu.

c). odstąpienie od zawężania katalogu nagród stosowanych woDec więźniów 

w jednostce (pkt 7 raportu) : nie można zgodzić się z oogJądem przedstawicieli 

Krajowego Mechanizmu Prewencji, iż pogląd Dyrektora zakładu dotyczący , widzeń 

intymnych" w jakikolwiek sposób ogranicza katalog nagród przewidziany przez KKW. 

W jednostce od dnia wizytacji udzielono 6 widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby 

dozorującej. Nadmienić należy, iż I KW nie przewiduje obowiązku udzielania skazanym 

wszystkich nagród wymienionych w artykule 138 kkw. Nie można również zgodzić się 

z poglądem cyt:,, przepisy prawa statuują omawiana nagrodę jako ulgę samoistną, nie 

wymagająca spełnienia przez zainteresowanego jej otrzymaniem przesłanek

akcesoryjnych..... Zgodnie z a r t 1 4 1 § 1 " w  przypadkach szczególnie uzasadnionych
warunkami rodzinnymi lub osobistymi skazanego nagrody mogą być stosowane jako ulgi." 

Jak wynika z powyższego przepisu muszą zajść szczególne okoliczności aby nagrodę 

zastosować jako ulgę. Dodatkowo przepis zakłada, że nagrody po spełnieniu wyżej 

wymienionego warunku mogą a nie muszą byś stosowane jako ulgi.

d) przeprowadzanie kontroli osobistych w sposób opisany w pkt. 4 raportu :
w Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim kontrole osobiste osadzonych były i są

przeprowadzane w zgodzie z poszanowaniem prawa osadzonego do intymności

i godności osobistej. Mogły natomiast zdarzyć się jednostkowe przypadki minimalnie

odbiegające od standardów określonych przez przedstawicieli KMP wynikające

uwzględnienia indywidualnych zaleceń wynikających z aziałań profilaktycznych

i pozyskanych z nich informacji na temat możliwości obrotu, próby wniesienia na teren

jednostki przedmiotów niebezpiecznych, niedozwolonych lub substancji odurzających.

Jednakże uwzględniając zalecenia przedstawione przez KMP na najbliższym szkoleniu

załogi jednostki zostanie przypomniane, iż zasada zdejmowania przez skazanego ubrania

partiami (najpierw górna, a następnie dolna po założeniu górnej) stosuje się w stosunku 
do wszystkich skazanych.



e). likwidacje barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością, 

uniemożliwiających obecnie samodzielne poruszanie się po jednostce, w tym 

dotarcie do takich miejsc jak m.in. stołówka, sala widzeń, kaplica.: ca momentu 

osadzania skazanych w warunkach najpierw OZ Przywary przy Zakładzie Karnym Nr 

w Strzelcach Opolskich a później ZK w Sierakowie Śląskim, przez naszą jednostkę 

penitencjarną przewinęło się kilka tysięcy skazanych Wśród tak licznej grupy zdarzały się 

osoby z różnymi upośledzeniami fizycznymi, jednak do dnia dzisiejszego do zakładu nie 

trafił żaden osadzony poruszający się na wózku inwalidzkim pomimo tego, że zakład 

posiada infrastrukturę w tym zakresie. Aktualnie z celi przystosowanej na potrzeby osób 

niepełnosprawnych najczęściej korzystają osoby o mniejszym stopniu niepełnosprawności 

aby poprawić im warunki odbywania kary pozbawienia wolności w warunkach izolacji 

wieziennei Infrastruktura zakładu karnego pozwala osadzonym poruszającym sie na 

wózku inwalidzkim do poruszania się bez ograniczeń w zakresie pawilonu penitencjarnego 

B (łaźni oddziałowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, pokoju 

wychowawcy oddziałowego, punktu wydawania leków itp.) i placu spacerowego. Ponadto 

w zakładzie stworzono dogodne warunki dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich w celu dotarcia do pomieszczeń ambulatorium, biblioteki i indywidualnej sali 

widzeń. Ze względu na wydawanie jednego posiłku dziennie (obiadu) na stołówce 

zakładowej (śniadanie i kołacie wydajemy na oddziałach mieszkalnych) przyjęto zasadę, 

że osadzeni z dysfunkcjami ruchowymi mogą korzystać z możliwości dostarczania posiłku 

do celi mieszkalnej. Możliwość ta cieszy się bardzo dużym powodzeniem nawet 

w przypadkach złamań lub zwichnięć kończyny dolnej. Praktyki religijne realizowane 

w zakładzie karnym mogą być realizowane w sposób indywidualny lub grupowy 

w pomieszczeniach ogólnodostępnych na parterze pawilonu B. W przypadku braku 

możliwości odbywania kary w tutejszym zakładzie ze względów zdrowotnych 

podejmowane są natychmiastowe działania zmierzające w kierunku uzyskania przez 

takich skazanych przenw w odbywaniu kary.

W tym miejscu pragnę poinformować, iż skazany, o którym mowa w protokole (cewnik, 

probiem jelitowy; otrzymał przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności na wniosek 

Dyrektora.

W przypadku osadzenia w naszej jednostce osadzonego poruszającego się na 

wózku inwalidzkim dla którego warunki stworzone w naszym zakładzie byłyby 

niewystarczające istnieje możliwość przetransportowania osadzonego do dwóch innych 

zakładów na terenie kraju z podgrupą R2 w pełni przystosowanych do potrzeb osób 

mepetnosprawnych. Z informacji uzyskanej cd administracji tych zakładów cele te nie są



w pełni zasiedlone.

f). ograniczenie oszczędności w zakresie wyżywienia więźniów: wyżywienie 

osadzonych w tutejszym Zakładzie Karnym w Sierakowie Śląskim realizowane jest 

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 02.09.2003 r. w sprawie 

określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom 

osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz Zarządzenie Nr 66/2010 

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 6.09.2010 r. w sprawie gospodarki 

żywnościowej w jednostkach organizacyjnych SłużDy Więziennej, dostawy artykułów 

żywnościowych realizowane są na podstawie przeprowadzonych przetargów 

nieograniczonych. W wyniku przeprowadzonych postęoowań przetargowych w roku 2015 

uzyskane ceny art. żywnościowych pozwalały na znaczące obniżenie kosztów żywienia 

osób osadzonych, z jednoczesnym zachowaniem odpowiedniej jakości wyżywienia, bez 

zmniejszenia objętości dań. Wymagana kaloryczność i zawartość składników odżywczych 

w posiłkach są zapewnione. W roku 2015, a także w latach poprzednich nie wpłynęła 

żadna skarga, która dotyczyłaby jakości wyżywienia. Ze wszystkich potraw 

przeznaczonych do żywienia osób w jednostce, lekarz lub upoważniony przez niego 

pracownik służby zdrowia pobiera próby smakowe w celu oceny ich właściwości 

organoleptycznych. Opinia dotycząca wartości smakowej, jakości posiłku oraz zgodności 

z jadłospisem jest odnotowywana na odwrocie każdego jadłospisu. W tej kwestii nie 

odnotowano uwag. Funkcjonariusz nadzorujący służbę żywnościową każdorazowo 

(codzienne) sporządza wniosek do dyrektora jednostki o oszczędność stawki dziennej do 

20%. Jak wspomniano wyżej, związane jest to głównie z utrzymywaniem się niskich cen 

artykułów spożywczych wykorzystywanych do żywienia osadzonych.

g). wyodrębnienie stanowisk prysznicowych w łaźni pawilonu A na wzór 

zamontowanych w pawilonie B : w łaźni pawiionu A planowany jest remont posadzki 

w celu jej uszczelnienia. Przy okazji tych prac planowane jest wyodrębnienie stanowisk 

prysznicowych na wzór pawilonu B. Prace zostaną zgłoszone jako zadanie remontowe 

jednostki do OISW w Opolu w celu pozyskania niezbędnych środków finansowych. 

Dyrektor Okręgowy SW w Opolu zapewni środki w planie finansowym jednostki na 2016 
rok z przeznaczeniem na wyodrębnienie stanowisk prysznicowych.

h). osłonięcie kącików sanitarnych w celach izolacyjnych: w najbliższym czasie kąciki 

zostaną osłonięte w taki sposób aby podczas otwierania drzwi celi oraz poprzez wizjer



nie była możliwa obserwacja osadzonego podczas czynności fizjologicznych 
i higienicznych.

i), pełną zabudowę kącików sanitarnych w pawilonie A : .pawilon penitencjarny A” 

powsta* poprzez remont i adaptację budynku koszarowego po byłej jednostce wojskowej. 

Bjdynek oddano do użytku 29.07.2008r.. Wszystkie rozwiązania techniczne w tym 

równ eż zabudowa kącików sanitarnych została wykonana zgodnie z dokumentacją 

techniczną.

Zapis w raporcie o ok. 50 cm przerwie pomiędzy podłogą a ściankami kącika należy 

traktować jako oczywistą omyłkę pisarską, autor miał zapewne na myśli ok. 50 mm czyli 

5 cm. co pokrywa się z prawdą. Mając na względzie fakt konieczności zabudowy 

w drzw>ach do toalet kratek wentylacyjnych o sumarycznym przekroju nie m niszym  niż 

0,022 m2 dla cyrkulacji powietrza wykonawca skompensował ten w/móg pop-zez 

pozostawienie przerwy pomiędzy podłogą a ściankami kącika. CatKowite uszczelnienie 

kącików sanitarnych doprowadzi do zaburzenia wentylacji w wybranych pomieszczeniach 

i całym budynku. Eksploatując budynek od kilku lat nie spotkaliśmy się ze skargami 

osadzonych na zastosowane rozwiązanie, które pozwala zachować wymaganą intymność 

oraz poprawia warunki utrzymania czystośc w celi oraz kąciku sanitarnym.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące aktualnego stanu prac remontowych uprzejmie 

informuje iż:

- oc pażdzierniKa 2015r. do 8 stycznia 2016r. służba remontowa dokonała odnowienia 

powłok mafarskich w 11 celach pawilonu A.

- remont układu zasilania zakładu w celu pełnego rezerwowania z agregatu 

prądotwórczego został zrealizowany w listopadzie 2015r.

- wykładziny ścienne w łaźni pawilonu A do dnia dzisiejszego nie zostały wymienione ich 

stan jest systematycznie kontrolowany a w przypadku konieczności służba remontowa 

dokonuje miejscowych napraw.
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