ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE

NR 2/2020
DYREKTORA ARESZTU ŚLEDCZEGO W DZIERŻONIOWIE
z dnia 15 stycznia 2020 roku
w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego
w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie
Na podstawie art. 73§2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. z 2019
r. poz 676 z późn zm .) oraz§ 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016
roku w sprawie regulaminu organ izacyjno - porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz .
U. z 2016 r. poz . 2231) i rozporządzenia Min istra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie
regulam inu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U. z 2016 r.
poz . 2290),a także § 11 ust. 3 zarządzenia nr 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach
organizacyjnych Służby Więziennej wprowadza się następujący porządek wewnętrzny w Areszcie
Śledczym w Dz i erżoniowie :

§1
Usta lam porządek wewnętrzny w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie dla poszczególnych oddziałów
mieszkalnych, tj .:

1. Oddziały mieszkalne 1,11, Ili, IV, V w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie przeznaczone dla skazanych
i tymczasowo aresztowanych .

§2
Treść porządku wewnętrznego stanowią załączniki

1. załącznik nr 1 -

nr 1 i 2 niniejszego zarządzenia :

porządek wewnętrzny w

oddziałach

mieszkalnych

w

Areszcie

Śledczym

w Dz i erżoniowie,
2. załącznik nr 2 - wzór druku na posiadanie sprzętu RTV.
3. załącznik nr 3-wzór druku na posiadanie odzieży własnej .

§3
Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc zarządzenie numer 54/2019 Dyrektora Aresztu Śledczego
w Dzierżoniowie z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia porządku wewnętrznego w
Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie.
§4
Zarządzenie

wchodzi w życ i e z dniem Ol lutego 2020 roku .
§5

Zgody na posiadanie w celi rzeczy własnych wydane osadzonym przed dniem wejścia w życie niniejszego
Zarządzenia zachowują ważność .
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Załącznik

nr

nr 1 Zarządzenia Wewnętrznego

2 /2020 Dyrektora AŚ Dzierżoniów
z dnia 15 .Ol.2020r.

PORZĄDEK WEWNĘTRZNY

ARESZTU ŚLEDCZEGO W DZIERŻONIOWIE

§1
GODZINY ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZANIA APELU PORANNEGO I WIECZORNEGO.
1. Apele poranne i wieczorne odbywają się w celach mieszkalnych oraz w pomieszczeniach, w których
przebywają

zatrudnieni osadzeni.

2. Apel poranny przeprowadza się codziennie od godz. 06 .00
3. Apel wieczorny przeprowadza się codziennie od godz. 18.00
4. Przygotowan ie do apelu i jego rozpoczęc i e ogłasza oddziałowy.
5. Przed każdym apelem osadzeni zobowiązani są do przyjęc i a postawy stojącej .
6. Postawa

stojąca

nie

obowiązuje

osadzonych, którzy zostali z tego

obowiązku

zwolnieni przez lekarza.

7. W czasie apelu osadzeni są ubrani i ustawieni w sposób widoczny dla przeprowadzającego apel.
8. Zabronione jest uczestniczenie w apelu jedynie w bieliźnie osobistej lub pidżamie, za wyjątkiem izby
chorych.
9. Dyrektor zakładu może zarządzić inne godziny przeprowadzania apelu lub zarządzić przeprowadzenie
apelu dodatkowego, względnie przeprowadzenie go w inny sposób.
§2

GODZINY PRZEZNACZONE NA SEN, PRACĘ, NAUKĘ, ZAJĘCIA KULTURALNO-OŚWIATOWE, SPORTOWE
ORAZ

ZAJĘCIA WŁASNE

SKAZANEGO.

1. Cisza nocna.
1) Osadzen i

mają

0

prawo do przynajmniej

ośm i ogodzinnego

snu, który przypada na czas od godz.

0

22° do godz . 6° .
2) Zezwala s i ę osadzonym na leżenie w dzień na pościelonym łóżku we własnej odzieży lub
odzieży,

w

dzień

którą

w

otrzymali od administracji jednostki. Zabrania się jednocześnie przebywania

pidżamie .

2. Praca osadzonych.
1) Godziny pracy ustalane są indywidualnie dla każdego zatrudnionego skazanego.
2) Osadzeni pobierani są do pracy z oddziału mieszkalnego przez funkcjonariuszy lub
pracowników SW, a po zakończonej pracy odprowadzani są przez nich na oddział mieszkalny.
3) Nieobecność w pracy z przyczyn chorobowych usprawiedliwia lekarz, a z innych ważnych
przyczyn dyrektor.
4) Osadzeni zainteresowani podjęciem zatrudnienia, są zobowiązani do złożenia wniosku
w form ie pisemnej skierowanego do dyrektora jednostki.

3. Nauka.
1) Te rm in i godziny zajęć ustala się w harmonogramie dla każdego cyklu nauczania i podaje do
wiadomości uczestnikom zajęć.

2) Nauczan ie kursowe osadzonych prowadzone jest w pomieszczeniu

edukacyjnym, w sali

wokand lub innym wyznaczonym pomieszczeniu.
3) Na zajęcia lekcyj ne osadzen i doprowadzan i są przez funkcjonariusza .

4.

Zajęcia

kulturalno -

oświatowe

1) Zaj ęc i a kulturalno -

i sportowe.
oświatowe

własne

osadzonych mogą być realizowane w celach

mieszkalnych .
2) Zajęcia

kultu ralno -

w św i etlicach
dostępny

ośw i atowe

i sportowe o charakterze grupowym odbywają się

wg opracowanego planu w godzinach : 09.00 - 13 .00 i 14.00 - 17.00 (plan

na tablicach ogłoszeń) .

3) Zajęcia na placu rekreacyjnym są rea lizowane dla skazanych w ramach zajęć K-0 od
poniedz i ałku

do piątku w godz. 08 .30 - 12.00 według opracowanego planu (plan dostępny na

tablicach ogłoszeń) .
4) Audycje radiowęzła nadawane są zgodnie z ramowym planem pracy radiowęzeł (plan
dostępny

na tablicach ogłoszeń) .

5) Wym iana książek dla tymczasowo aresztowanych odbywa się metodą pośrednią, poprzez
zamówienie z katalogu, a dla skazanych bezpośrednio w bibliotece, minimum 1 raz w tygodniu ,
wg opracowanego planu, dostępnego w bibliotece i na tablicach ogłoszeń.
6) Dodatkowe zajęcia kulturalno - oświatowe dla osadzonych są organizowane w miarę potrzeb
i możl i wości wg planu ustalonego przez dyrektora na wniosek wychowawcy ds. KO.
7) Osadzen i mogą uczestniczyć w zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowych we własnej
odzie ży.

5.

Zajęcia własne

1)

osadzonych.

Osadzeni

uczestniczą

zajęc i ach

w

własnych

po

wykonaniu

prac

porządkowych

w celach mieszkalnych .

§3
GODZINY I MIEJSCE SPOŻYWANIA POSIŁKÓW DOSTARCZANYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAKŁADU

KARNEGO.

1.

Posił ki

wydawane są osadzonym w godzinach :

Posiłek

Dni robocze

Dn i wolne od pracy

Śniadan i e

06.45 - 07.45

07 .OO - 08 .00

Ob iad

12.00 - 13 .00

12.00 - 13 .00

kolacja

16.30 -17.30

16.30 - 17 .30

2. Osadzen i pracujący oraz uczestniczący w nauczaniu otrzymuj ą posiłki w godzinach dostosowanych do
czasu pracy grup roboczych lub nauczania.
3. Pos i łki dostarczane są osadzonym do cel mieszkalnych .
4. W czasie wydawania i spożywania posiłków nie odbywają się inne zajęcia.
5. Posiłki dla diety wydawane są przed wydaniem posiłku dla ogółu osadzonych .

6. Wszystkie reklamacje dotyczące jakości i ilości wydawanych posiłków przyjmowane są wyłącznie
w czasie wydawania posiłku . Weryfikacja gramatury posiłku odbywa się przy celi mieszkalnej przy użyciu
wagi będącej na wyposażeniu oddziału. Nie zezwala się na doprowadzanie osadzonych do pomieszczeń
kuchni aresztu celem ważenia posiłków.
§4

GODZINY, MIEJSCE I SPOSÓB PORUSZANIA SIĘ PO TERENIE ZAKŁADU KARNEGO.
1. Ruch osadzonych po terenie aresztu odbywa się od apelu porannego do apelu wieczornego,
pojedynczo lub w zorganizowanych grupach pod dozorem funkcjonariuszy lub pracowników SW,
2. Skazani poruszają się w kompletnym ubraniu i obuwiu odpowiednim do pory roku otrzymanym od
admin istracj i jednostki, a tymczasowo aresztowani w odzieży własnej, w godzinach określonych
zatwierdzonymi przez dyrektora planami poszczególnych zajęć i czynności. Udając się do łaźni osadzony
może opuścić celę mieszkalną

w klapkach, koszulce i krótkich spodenkach .

3. W czasie przemarszu osadzonym zabrania

się :

1) opuszczania szyku grupy,
2) kontaktowania się z innymi osadzonymi lub osobami postronnymi,
3) używania wyrobów tytoniowych,
4) przekazywania, podawania , wymieniania rzeczy własnych lub będących w ich posiadaniu
lub należących do zakładu.
4. W okresie letnim osadzeni udając się na spacer lub zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe mogą
poruszać się

po terenie jednostki ubrani w krótkie spodenki i koszulki.

5. Osadzeni zatrudnieni w jednostce poruszają się po terenie jednostki w ubraniu skarbowym.
6. Na polecenie przełożonego osadzeni mają być niezwłocznie gotowi do opuszczenia celi.

§5
GODZINY, MIEJSCE I SPOSÓB ODBYWANIA SPACERÓW ORAZ KORZYSTANIA Z KĄPIELI.

1. Osadzeni korzystają ze spacerów w godz. 08 .00 - 12.00 i 14.00 - 17.00 wg ustalonego planu,
w grupach izolacyjnych, na wyznaczonych placach spacerowych.
2. Spacer trwa 60 minut.
3. Kąpiel odbywa się 2 razy w tygodniu według ustalonego planu kąpieli dostępnym na tablicy ogłoszeń.
4. Czas kąpieli jednego osadzonego wynosi przynajmniej 10 minut, przy czym czas wypływu wody
z armatury natryskowej nie może być krótszy niż 6 minut,
5. Kąpiel osadzonych zatrudnionych odbywa się w miarę potrzeb po zakończonej pracy.
§6

GODZINY I MIEJSCE, W KTÓRYM JEST DOZWOLONE PALENIE WYROBÓW TYTONIOWYCH.
1. Na terenie zakładu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
2. Palenie wyrobów tytoniowych jest dozwolone całodobowo w celach mieszkalnych wyznaczonych dla
osadzonych używających wyrobów tytoniowych oraz w miejscach do tego wyznaczonych .
§7

ILOŚĆ I RODZAJ WŁASNEJ ODZIEŻY, BIELIZNY I OBUWIA, KTÓRE OSADZONY MOŻE POSIADAĆ W CELI
MIESZKALNEJ.

1. Osadzony może posiadać w
następującą ilość odzieży

celi, oprócz odzieży i obuwia wydanego przez administrację aresztu,

i obuwia własnego:

Rodzaj

odzieży

Ilość

sztuk

bielizna osobista (slipy, skarpety, podkoszulki)

5 kompletów

ubiór sportowy (bluza dresowa, spodnie dresowe, krótkie spodenki)

1 komplet

obuwie

1 para

klapki

1 para

koszula

1 sztuka

sweter lub bluza

1 sztuka

spodnie

1 para

czapka

1 sztuka

2. Użytkowana własna bielizna, odzież i obuwie powinny być w dobrym stanie oraz muszą odpowiadać
ogólnym warunkom sanitarno-higienicznym.
3. Oprócz odzieży własnej wydanej do celi mieszkalnej osadzony może posiadać w magazynie jednostki
jedną parę

butów, spodnie i

potrzeb, po uprzednim

kurtkę.

zgłoszeniu

Wymiana
tego

odzieży

w magazyn ie mundurowym odbywa

oddziałowemu

się

w

miarę

zgodnie z harmonogramem pracy magazynu

mundurowego .
4. Tymczasowo aresztowani mogą korzystać z własnej odzieży, bielizny i obuwia, chyba że zakłóca to
ustalony porządek wewnętrzny lub sprzeciwiają się temu względy bezpieczeństwa albo względy
sanitarne.
5. Osadzeni w czasie czynności procesowych, transportowania oraz w innych uzasadnionych przypadkach
korzystają

z własnej odzieży, bielizny i obuwia, chyba że są one nieodpowiednie ze względu na porę roku

lub zniszczone, albo
6.

Każdorazowe

oświadczenia,

przemawiają

przeciwko temu

względy bezpieczeństwa.

zniszczenie rzeczy prywatnej wymaga

w którym opisuje

dokładnie

sporządzenia

przez osadzonego odpowiedniego

rodzaj i cechy zniszczonej rzeczy, potwierdzonego przez

funkcjonariusza . Oświadczenie jest podstawą do usunięcia zapisów o zniszczonym przedmiocie z karty
rzeczy

własnej

osadzonego .

§8
ILOŚĆ I WYMIARY PRZEDMIOTÓW, KTÓRE OSADZONY MOŻE POSIADAĆ W CELI MIESZKALNEJ, ORAZ
SPOSÓB ICH PRZECHOWYWANIA, A W RAZIE POTRZEBY ZASADY ICH UŻYWANIA.

1. Łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu osadzonego w trakcie
pobytu w areszcie śledczym w celi mieszkalnej i w magazynie rzeczy własnych osadzonych nie może
przekraczać 30 kg oraz pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17 m 3 • Nie dotyczy

to

posiadanych przez osadzonego dokumentów związanych z postępowaniem, którego jest uczestnikiem
oraz odbiornika telewizyjnego.

2. Liczba i wym iary rzeczy, przedm iotów, ksią żek

prasy, które osadzony może pos i adać

w celi

mieszkalnej, w tym żywności nie mogą przekraczać:
- kubatury szafki więziennej przypadającej na osadzonego;
- kubatury szuflady wysuwanej/pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im objętości wynoszącej
około 0,06 m 3 (60 cm x 40 cm x 25 cm);

- 9 litrów napojów, oprócz artykułów żywnościowych o c i ężarze nieprzekraczającym 6 kg;
- 10 sztuk przedm iotów kultu relig ijnego o wymiarach nie w i ększych n i ż 250 x 150 mm;
- 5 sztuk ks i ążek, oprócz wypożyczonych w areszcie śledczym z biblioteki,
- prasy o łącznej wadze do 0,5 kg .
3. Wymog i okreś l one w pkt . 3 nie obej muj ą posiadanych przez osadzonego dokumentów związanych
z postępowan i em , którego jest uczestnikiem oraz odbiorn ika telewizyjnego .
4. Zezwa la s i ę za zgodą dyrektora, na posiadanie w celach mieszkalnych czajników bezprzewodowych do
mocy nieprzekraczającej 1100 Watt. W celach mieszkalnych dopuszcza się do posiadania jednego
czajnika .
5. Osadzony dokonując zakupów artykułów w punktach sprzedaży na terenie aresztu śledczego, składając
zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej oraz realizując zezwolenie na paczkę higienicznoodzieżową zobow i ązany

jest do przestrzegania wymagań określonych w punktach od 1 do 3.

6. Rzeczy osadzonego konwojowanego nie mogą prze k raczać 30 kg oraz pojemnośc i torby transportowej
o kubaturze 0, 17 m 3 . W przypad ku stwierdzen ia, że wymiary lub i lość rzeczy osadzonego utrudn i ają
konwojowan ie, osadzony zobow i ązany jest do

um ieszczenia

w

pierwszej

kolejności ,

w torbie

transportowej całości posiadanej żywności a następnie pozostałych rzeczy zgromadzonych w celi
mieszkalnej i magazyn ie rzeczy własnych.
7. W przypadku stwierdzenia, że osadzony posiada rzeczy które przekraczają 30 kg oraz pojemność torby
transportowej o kubaturze 0,17 m 3 przedmioty te przesyła się , na koszt skazanego, do wskazanej przez
niego osoby, instytucji lub organizacji.
8. Osadzony nie może posiadać, poza depozytem, przedmiotów i dokumentów, które mogą utrudniać
prawidłowy

tok postępowania karnego, środków łączności, urządzeń technicznych służących do

rej estrowan ia i odtwarzania informacji, sprzętu elektronicznego wyposażonego w złącza USB oraz
moduły

bezp rzewodowej transm isji danych, a t a k że przedm iotów, które mogą stanow i ć zagrożenie dla

po rz ądku lub be z p i eczeństwa w areszci e ś ledc zym , zwanych dalej „ przedm iotami niedozwolonym i",

a w szczegó l nośc i brzytew, żyletek, metalowych noży, łyżek i widelców, narzędzi do cięcia metalu,
środków służących do obezwładniania , środków odurzających , narkotyków, substancji psychotropowych,

psychoaktywnych oraz alkoholu.
9. Zabrania się posiadan ia i używan i a wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych, lampek oraz grzałek
własnej

konstrukcji oraz kuchennych maszynek elektrycznych.

10. Zabrania s i ę osadzonym rozwieszan ia sznurków, naklejania i wieszania na ścianach celi i elementach
wyposażenia wsze lkiego rodzaju wycinków z prasy, fotografii, itp. oraz zasłaniania krat okiennych i łóżek.

11. K ażdy osadzony po rozmieszczeniu w celi mieszkalnej może zgłosić oddziałowemu uwagi dotyczące
stanu pom ieszczan ia i

wyposażen i a .

§9
DNI, GODZINY I MIEJSCE PRZYJMOWANIA OSADZONYCH

PRZEZ DYREKTORA I INNYCH PRZEŁOŻONYCH, LEKARZY ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA PISEMNYCH
WNIOSKÓW, SKARG I PRÓŚB.
1. Dyre ktor i inn i przełożen i przyjmują osadzonych na rozmowy w oddz i ałach mieszkalnych, w dni
robocze, w godzinach 10.00 - 14.00.
2. Lekarze przyj muj ą w dni robocze w godzinach 08 .00 - 10.00 w ambulatorium aresztu.
3. Pisemne prośby, wnioski i skargi osadzonych adresowane do dyrektora przyjmuje codziennie
oddziałowy (od ape lu porannego do apelu w ieczornego) oraz wychowawca w godzinach jego pracy.

§10
DNI, GODZINY, MIEJSCE I PORZĄDEK PRZEPROWADZANIA WIDZEŃ.
1. Widzen ia dla skazanych odbywają się w sali widzeń w soboty w godz. 8.00 - 16.00 i w niedziele oraz
w święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia w godz. 08.00 -13.00 .
2. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywaj ą się w sal i widzeń w czwartki w godz. 08.00-16.00
i w niedziele oraz w święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia

w godz. 14.00 - 16.00.

3. W dni św i ąteczne w i dzeń nie udziela się , za wyjątkiem Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt
W ielkanocnych .
4. Zgłoszen i a na widzenia dla skazanych przyjmowane są od osób odwiedzających w dniu widzenia do
godziny 14.00. Jeżeli widzenie ma

być łączone

lub

dłuższe , zgłoszen i a

przyjmowane

są

do godziny 12.00.

Widzenia rea lizowane są zgodnie z ko l ej nośc i ą zgłoszeń .
5. Widze nia be z osoby dozo r ującej udzie lane są w sal i w i dzeń w środy w godz. 08.00 - 13.00

i 14.00 - 16.00 .
6.

Widzenia

w

oddzielnym

pomieszczeniu,

be z osoby

dozorującej ,

udzielane

są

w

środy,

w godz. 09 .00 - 13.00, w przystosowanym do tego pomieszczen iu.
7. Na w idzenie skazany udaje

się

w

odzieży

otrzymanej od adm inistracji.

8. W czas ie w idzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez
odwiedzających

na terenie zakładu karnego . Artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte

w czasie widzenia , przekazuje się osobie odwiedzającej .
9. W celu uzyskania zgody na widzen ie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina osobą
b l iską, osadzony składa p i semną prośbę do dyrektora . W tym samym tryb ie załatwiane są inne

zezwolen ia dotyczące w i dzeń .
10. W widzen iu mogą uczestniczyć nie w i ęcej niż dwie osoby pełnoletnie , chyba że dyrektor zakładu
karn ego wyraz i zgodę na udz i ał w i ększej liczby osób. Liczba osób niepełnoletn i ch nie podlega
ograniczen iu. Osoby niepe ł noletn i e mogą kor zysta ć z w i d zeń tylko pod op i e k ą osób pełnoletnich .
11. Na podstawie art . 105§1 kkw, w celu umoż li wien ia utrzymywan ia więz i przede wszystkim

z rodziną

i innym i osobam i bl iski mi , istn ieje możl i woś ć, każdorazowo za zgodą dyrektora, korzystania przez

osadzonych z komunikatora internetowego Skype . Przedmiotowa forma kontaktu przewidziana jest dla
osadzonych, którzy mają utrudniony kontakt z osobami bliskimi i tylko z osobami, które nie odwiedzają
skazanego w zakładzie karnym. Pierwszeństwo mają rodzice lub osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do
lat 15, cudzoziemcy oraz osoby, których rodziny przebywają za granicą lub mieszkają w znacznej
odległośc i od jednostki. Video rozmowy są prowadzone w odrębnym, wyznaczonym pomieszczeniu,

w pawilonie m ieszkalnym w każdy poniedziałek środę i piątek w godz . 9 .00 - 12.00 pod nadzorem
wychowawcy lub innego funkcjonariusza . Czas trwania video rozmowy nie może przekroczyć 15 minut .
W tym samym dniu skazanemu zezwala się tylko na jedną video rozmowę .
12. Skazani mogą korzystać z usługi Internet dla osadzonych zapewniający dostęp do informacji
publicznej i wyznaczonych stron internetowych, z których można korzystać w sali komputerowej w każdy
wtorek i czwartek w godzinach 14.00-16.00, po uprzednim zgłoszeniu oddziałowemu. Realizacji usługi
następuje

w kolejności zgłoszeń.

§11
GODZINY I MIEJSCE KORZYSTANIA Z SAMOINKASUJĄCYCH APARATÓW TELEFONICZNYCH.

l. Osadzony może skorzystać z samoinkasującego aparatu telefonicznego, na własny koszt lub na koszt
rozmówcy, w oddziale mieszkalnym, w godzinach 09.00 - 17.00 .
2. Osadzony może skorzystać z samoinkasującego aparatu telefonicznego jeden raz w ciągu dnia.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zezwolić skazanemu na przeprowadzenie dodatkowej
rozmowy.
3. Realizacja rozmów telefonicznych następuje w kolejności zgłoszeń .
4. Czas korzystania z aparatu telefonicznego, z wyłączeniem rozmów z podmiotami, o których mowa
w art . 8 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego, jednorazowo nie może przekraczać 5 minut.
5. Zgodnie z art. 90 pkt . 9 Kodeksu Karnego Wykonawczego rozmowy telefoniczne osadzonych podlegają
kontroli administracji zakładu karnego.
6. Realizacja rozmów z podmiotami, o których mowa w art. 8 § 3 Kodeksu Karnego Wykonawczego może
nastąpić po uprzednim zweryfikowaniu uprawnienia przez administrację zakładu karnego.

§12
DNI, GODZINY I MIEJSCE ODPRAWIANIA NABOŻEŃSTW, ODBYWANIA SPOTKAŃ RELIGIJNYCH ORAZ
NAUCZANIA RELIGII.

l. Msze rzymsko - katolickie odprawiane są w soboty o godz. 09 .00, w sali posług religijnych.
2. Spotkania rel igijne oraz nauka rel igii odbywają się wg potrzeb ustalanych z przedstawicielami danego
kościoła

lub innego związku wyznaniowego w św i etlicach, sali widzeń lub w innym wyznaczonym

pomieszczeniu .
3. Tymczasowo aresztowany może uczestniczyć w nabożeństwach odprawianych w Areszcie śledczym,
jeśli nie stoją temu na przeszkodzie względy zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego,

chyba, że organ, do dyspozycji którego pozostaje zarządzi, inaczej.
4. Kapelan lub inny kanonicznie uprawniony przedstawiciel kościoła lub wyznania może odwiedzać
osadzonych w celach i innych pomieszczeniach, w których przebywają osadzeni, po wcześniejszym
uzgodnieniu z administracją więzienną.

§13

CZĘSTOTLIWOŚĆ, TERMINY, MIEJSCE I SPOSÓB DOKONYWANIA ZAKUPÓW ARTYKUŁÓW
ŻYWNOŚCIOWYCH I WYROBÓW TYTONIOWYCH ORAZ PRZEDMIOTÓW DOPUSZCZONYCH DO
SPRZEDAŻY W ZAKŁADZIE KARNYM.

1. Osadzony dokonuje zakupu artykułów żywnościowych, wyrobów tytoniowych i przedmiotów
dopuszczanych do sprzedaży w zakładzie karnym trzy razy w mies i ącu, za pośrednictwem punktu
sprzedaży znajdującego się na terenie Aresztu Śledczego w Dzierżon i owie (kantyna), na podstawie

paragonu wystawionego przez dział finansowy najpó ź niej na dzień przed dniem planowanych zakupów.
2. Dokonania zakupów w pomieszczeniu kantyny, na terenie jednostki, umożliwia się osadzonym
w terminach :
1) od 5-go do 10-go,
2) od 15-go do 20-go,
3) od 25 -go do 30-go
dnia każdego miesiąca .
3. Osadzonemu
przyjęc i u

umożliwia się

dokonanie pierwszego zakupu nie

później niż

trzeciego dnia roboczego po

do zakładu .

§14
GODZINY I SPOSÓB PRZYJMOWANIA I WYDAWANIA KORESPONDENCJI.

1. Korespondencję osadzonego przyjmuje i wydaje oddziałowy pełniący służbę w danym oddziale
mieszkalnym lub inny wyznaczony funkcjonariusz, w godzinach od 07.30 do 17.00
2. Funkcjonariusz

przyjmujący korespondencję urzędową

odbioru. Pisemne potwierdzenie odbioru
3. List adresowany do osadzonego
Inne przedmioty

przesłane

wypełnia

osadzony.

może zaw i erać

do skazanego listown ie

wydaje osadzonemu pisemne potwierdzenie jej

jedyn ie informacje pisemne oraz karty telefoniczne .

będą

zwracane do nadawcy.

§15
DNI, GODZINY I SPOSÓB PRZYJMOWANIA I WYDAWANIA PACZEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 113A § 4
KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO.

1.

Przesłanie osadzonemu odzieży, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higieny osobistej

i lekarstw może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora .
2. Nie przyjmuje się paczek higienicznych, odzieżowych zawierających artykuły inne niż określone
w zezwoleniu dyrektora .
3. Paczki przyjmowane są do Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie codz iennie, w godz. 08.00-16.00,
a wydawane osadzonemu w oddziale mieszkalnym we wszystkie dn i tygodnia w godzinach od 08.0015.00.

§16
SPOSÓB ZAMAWIANIA I OTRZYMYWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH.

1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnośc i ową, w skład której wchodzą artykuły
żywnościowe

lub wyroby tytoniowe zakup ione za pośrednictwem wyłączn i e punktu sprzedaży,

znajdującego się na terenie Aresztu Śledczego w Dzierżon i owie (kantyna).

2. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów
przygotowania paczki. Zamówienia na paczki żywnościowe są przyjmowane w każdym dniu roboczym .

3. Zamów ienie real izowane przez osobę naj bl i ższą dla osadzonego składane jest bezpośrednio do
podm iotu przygotowującego paczkę . Zamówienie to może być złożone w dni robocze, podczas widzenia
skazanego z osobą najbliższą w Areszcie Śledczym Dz i erżon i owie lub przesłane bezpośrednio do tego
podmiotu .
4. Zamów ien ie jest sporządzane na podstawie listy produktów na formularzu zamówienia dostępnych
w punkcie sp rzedaży Aresztu Śledczego i na stronie internetowej jednostki.
5. Zamówienie na paczkę żywnościową może być zrealizowane wyłącznie po potwierdzeniu, że osadzony
posiada uprawnienie do otrzymania paczki oraz że zamówienie na paczkę złożyła osoba dla niego
najbliższa .

6. Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem
wpłaty

wynosi do 5 dni roboczych . W przypadku koniecznośc i wytransportowania skazanego paczkę

przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.
7. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn
ni ezależnych od administracji Aresztu Ś l edczego w Dzierżoniowie , przekazywane są niezwłocznie przez

podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu
lub prze kazu pocztowego), wraz z i nformacją o przyczynach odmowy przyjęc i a zamówienia .

§17
DNI, GODZINY I MIEJSCE BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z PRZEDSTAWICIELAMI
PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 38 §1 KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO.

1. Osadzony

może bezpośrednio kontaktować się

z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art.

38 Kodeksu karnego wykonawczego, w poniedziałki, środy i piątk i , w godzinach pracy administracji,
po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem oraz w sali widzeń lub innym wyznaczonym pomieszczeniu .

§18
OSOBY UPOWAŻNIONE DO PRZYZNAWANIA NAGRÓD ORAZ ULG ORAZ WYMIERZANIA KAR
DYSCYPLINARNYCH.

1. Nagrody i ulgi przyznaje oraz wym ierza kary dyscypl inarne dyre ktor lub jego
nieobecnośc i

zastępca , a w razie ich

osoba zastępująca.

§19
SKAZANI FUNKCYJNI

1. Do wykonywania zadań związanych z zatrudnien iem, zajęciami

kulturalnooświatowymi i sportowymi

Dyrektor może wyznaczyć skazanych funkcyjnych.
2. Skazani funkcyjni są zobowiązani do utrzymywania należytego porządku

czystości w miejscu

organizowania zatrudnienia, zajęć K-0 i sportowych .
3. Skazan i funkcyj ni dbają o prawidłową atmosferę podczas zajęć organizowanych przez adm i nistrację.
4.

Skazani funkcyjni zgłaszają administracji wnioski , prośby i uwagi dotyczące organizowanych zajęć .

§20
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I OBOWIĄZKI OSADZONYCH PRZEBYWAJĄCYCH W ARESZCIE

ŚLEDCZYM W DZIERŻONIOWIE.

1. Osadzony powinien użytkować instalacje, urządzenia i narzędzia wyłącznie sprawne technicznie
i w sposób zgodny z przeznaczeniem albo warunkami technicznymi określonymi przez producenta .
2. Obowiązkiem osadzonych opuszczających pom ieszczenie lub ce l ę jest wyłączenie wszystk ich
odbiorników energii elektrycznej .
3. Zabran ia się demontowania kloszy z punktów świetlnych oraz zastępowania ich astonami wykonanymi
z materiałów

łatwopalnych .

4. Zabrania się użytkowania odbiorników energii elektrycznej niezgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Zabrania się posługiwania się uszkodzonymi urządzeniami elektrycznymi oraz dokonywania napraw
i przeróbek.
6. Zabrania s i ę dokonywania nielegalnych podłączeń elektrycznych.
7. Zabrania się używania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowania innych czynników mogących
z ainicjować zapton materiałów palnych w miejscach i pomieszczeniach, w których obowiązuje zakaz

palen ia.
8. Eksploatowanie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych powodujących zwarcia, przeciążenia,
nagrzewanie lub iskrzenie .
9. Obow i ązki skazanego.
1) Obow i ązkiem osadzonego jest zgłaszanie usterek i wad w wyposażeniu celi, stwierdzonych
w trakcie jej zasiedlan ia i w trakcie pobytu w

niej . Nie

zgłoszenie

może

skutkować

konsekwencjami dyscyplinarnymi .
2) Za zniszczenie oraz uszkodzenie sprzętów kwaterunkowych osadzony może zostać obciążony
kosztami naprawy lub wymiany.
3) Zabrania się osadzonym samodzielnego zmieniania miejsca ustawienia lub powieszenia
sprzętu

4)

kwaterunkowego oraz zmieniania bez zezwolenia wyznaczonego miejsca do spania .

Zabrania się dokonywania napisów oraz wyklejania ścian i sprzętu kwaterunkowego

plakatami, wycinkami z gazet, fotografiami oraz innymi przedmiotami.
5) Zabrania się zastawiania okien i krat w celach mieszkalnych w sposób uniemożliwiający ich
kontrolę .

6) Obow i ązk i em osadzonego jest racjonalne korzystanie z wody oraz energii elektrycznej.
7)

Każdy

osadzony

zobowiązany

jest

do

niezwłocznego

informowania

przełożonych

o zagrożeniach dla swojego bezp i eczeństwa osobistego, lub innych osadzonych oraz do unikania
takich

zagrożeń .

§21
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

1. Przyjęcia przez lekarza ambulatorium są realizowane codziennie w godz. 8.00-10.00 . po wcześniejszym
zgłoszeniu
są

takiej potrzeby przez osadzonego . W przypadkach nagłych zachorowań realizowane

najszybciej jak to

możliwe .

2. Pielęgniarki ambulatorium udzielają św i adczeń medycznych w godzinach 7.15-15.00.
3. P r zyjęcia do lekarza stomatologa i chirurga odbywają się w wyznaczone dni, wg planu przyjęć .
W sytuacjach nagłych p r zyjęcia realizowane są poza kolejnością .

4. Lekarze specjaliści przyjmują w gabinetach ambulatoryjnych osadzonych skierowanych przez lekarza
ambulatorium lub innego lekarza. Konsultacje odbywają się wg planu przyjęć do specjalisty.
5. Karta Praw Pacjenta oraz regulamin organizacyjny podmiotów leczniczych zakładów karnych i aresztów
śledczych dostępne są w ambulatorium tutejszej jednostki penitencjarnej i są dostępne do wglądu dla

osadzonych.
6. Zgłoszenia do lekarza i ambulatorium przyjmowane są codziennie przez oddziałowych w trakcie
wydawania śniadania i realizowane są według grafiku . W sytuacjach nagłych osadzen i przyjmowani są na
bieżąco .

§22
SPRZĘT

RTV

1. Osadzony może pos i adać wyłącznie za zgodą Dyrektora Aresztu Śledczego:
•jeden odbiornik telewizyjny o przekątnej ekranu do 19 11 LCD lub do 1411 -kineskop (1 na celę),
• pilot do telewizora bez funkcji telegazety,
•jeden radioodbiorn ik przenośny - tymczasowo aresztowani (1 na celę),
•jeden radioodbiornik przenośny lub jeden przenośny odtwarzacz CD - tylko skazani (1 na celę)
•odtwarzacz DVD - tylko skazani (1 na celę)
• antenę po kojową o wymiarach nie przekraczającą 50 cm na 50 cm
• dekoder DVB-T (1 na celę) Dekoder może posiadać wyłącznie osadzony, którego odbiornik nie jest
wyposażony

w wbudowany tuner DVB-T,

2. Posiadanie innego sprzętu, jeżel i nie narusza zasad porządku

bezpieczeństwa

jednostki, wymaga

indywidualnej zgody Dyrektora jednostki.
3. Korzystanie z urządzeń RTV powinno przebiegać z zachowaniem czasu trwania ciszy nocnej w taki
sposób aby nie zakłócało to spokoju innych osadzonych oraz nie wpływało na zakłócenie ładu, porządku
i bezpieczeństwa w areszcie.
4: W przypadku użytkowania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, zasadami określonymi

w porządku wewnętrznym lub w sposób zakłócający porządek wewnętrzny w jednostce, np .: naruszający
c i szę nocną,

zgoda na użytkowan i e sprzętu może zostać cofnięta . Stosowny wniosek do dyrektora

jednostki składa funkcjonariusz pełniący służbę w danym oddziale mieszkalnym. Do czasu podjęcia
decyzj i przez dyrektora sprzęt może zostać czasowo zabrany z celi mieszkalnej i zabezpieczony przez
dowódcę

zmiany.

5. Nie będzie przyjmowany sprzęt RTV posiadający ślady uszkodzeń kabli, pęknięć .
6. Podstawą przyjęcia na teren Aresztu Śledczego sprzętu RTV wymienionego w pkt 1. jest zgoda
Dyrektora na użytkowanie takiego sprzętu przez osadzonego w celi mieszkalnej.

7. Przyjmowan ie sprzętu RTV odbywa s i ę wyłącznie osobiśc i e przy wejśc i u do jednostki od poniedziałku
do p i ątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Żaden sprzęt elektryczny nie będzie przyjmowany w paczkach
dostarczonych za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej.
8. Sprzęt wnoszony na teren jednostki musi być udostępn i ony do kontroli na żądanie kontrolującego
funkcjonariusza . Kontroli dokonuje, na odpowiedzialność osoby, dla której sprzęt jest przeznaczony funkcjonariusz SW wyznaczony przez dowódcę zmiany lub sam osadzony.
9. W razie koniecznośc i dopuszczalne jest naruszen ie plomb zabezpieczających sprzęt dostarczony do
aresztu.
10. Sprzęt RTV jest zabezpieczany plombami, które zakłada administracja aresztu i wydawany po
do konaniu kont roli tego sprzętu . Usz kodze ni e plomby jest rów noznaczne z utratą zgody na posiadanie
urządzen i a

w cel i mieszkalnej.

11. Administracja aresztu nie ponos i odpowiedz i alności za sprzęt wydany do użytkowania lub też za jego
uszkodzenie w trakcie jego użytkowania .
12. Osadzeni pos i adają sprzęt RTV na własną odpow i edzialność .
13. Obowiązuje zakaz przekazywania posiadanego sprzętu w użytkowanie innym osadzonym w innych
celach .
14. Sprzęt
na

użytkowany

każdym

momencie

naprawiany tylko poza terenem aresztu. Administracja nie

pośredniczy

przez osadzonych

może

być

poddany

kontroli

w

odpow i edz i alność użytkownika.

15 .

Sprzęt

uszkodzony

w naprawach

może być

sprzętu , znajdującego s i ę

w posiadan iu osadzonych.

16. Osadzony opuszczający Areszt Śledczy w Dz i e rżon i owie (zwoln ienie, transport) zobowiązany jest do
zabrania pos iadanego

sprzętu

-fakt odebrania jest potwierdzany przez depozytora.

17. W przypadku odmowy zabrania sprzętu przez real i zującego transport (Policja, Żandarmeria
Wojskowa) sp r zęt ten zostaje przesłany na koszt użyt kownika do wskazanej przez niego osoby. Osadzony
wskazuje taką osobę już w trakcie starania się o uzyskanie zgody Dyrektora na posiadanie sprzętu RTV
w tutejszym areszcie .
18. W przypadku stwierdzenia próby wywiezienia sprzętu nie będącego własnością osadzonego,
a deklarowanego jako własny- sprzęt deponowany jest w magazynie depozytowym do wyjaśnienia.
19. Sprzęt osadzonych przybyłych do aresztu z innych jednostek jest deponowany w magazynie
depozytowym do czasu uzyskania zgody Dyrektora AŚ w Dzierżoniow i e na jego użytkowan i e .
D

ktor
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ppłk
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Zwracam

się

z

prośbą

(właściwe zaznaczyć wyraźnie

o wyrażenie zgody na:
znakiem „X" ; prośba bez zaznaczenia jest

Tutaj

zaznaczyć

n i eważna)

Proszę o wyrażenie zgody na przyjęcie do magazynu (z zewnątrz) i korzystanie w
Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie z prywatnego sprzętu elektronicznego
Proszę

o wyrażenie zgody na wydanie z magazynu i korzystanie w Areszcie

Śledczym w Dzi erżon i owie z prywatnego sprzętu elektronicznego

Poz

(właściwe zaznaczyć wyraźnie
nieważna, sprzęt

inny

znakiem „X"; prośba bez zaznaczenia jest
w poz 1-8 dopisać w poz. 9-11)

Tutaj

zaznaczyć

niż

1

Odbiornik telewizyjny

2

Radio

l')

Radio z odtwarzaczem CD

5

Odtwarzacz DVD

6

Antena

7

Dekoder

8

Czajnik do 11 OO Watt

Odtwarzacz CD

.

9

10

.11
Upoważniam

do odbioru mojego

sprzętu

RTV

następujące

osoby:

al ... ..... ........ ... ... ......... ......... .......... ...... ... ... ... .. ......... ...... .... ... .. b/ ..... ... ..... ....... ...... ...... .. ..... .. ......... .. ... .... ... ..... .... ... .. ......... ......
/imię ,

nazwi sko, numer telefonu , ad res zam ieszkania wraz z kodem pocztowy m/

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dobrowolnie oświadczam , co następuje :
1 Po otrzymaniu zgody na posiadanie i użytkowanie sprzętu RTV nie będę rościł pretensji do admin istracji Aresztu Śledczego w
Dz i erżoniowie w przypadku utraty sprzętu .
2. Wyrażam zgodę na przeszukanie i ewentualne uszkodzenie sprzętu w niezbędnym zakresie .
3. Wyrażam zgodę na zerwanie na sprzęcie plomb fabrycznych , nawet pod warunkiem utraty praw gwarancyjnych oraz ponowne
zaplombowan ie plombownicą Aresztu Sledczego.
4. Wyrażam zgodę na pozostawienie mojego sprzętu RTV, audio-video w depozycie aresztu w razie transportu .
Jednocześnie przyjmuje do wiadomości. że:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Zakłócanie wypoczynku współmieszkańcom celi jest zabronione .
W przypadku naruszenia lub zerwania plomby Aresztu Śledczego , zgoda na posiadanie sprzętu będzie anulowana, a
decyzję , co do dalszego użytkowania, podejmie Dyrektor Aresztu (przekazanie do depozytu AŚ, oddanie rodzinie) .
Administracja Aresztu Śledczego nie organizuje napraw sprzętu RTV.
Przekazywanie i darowanie sprzętu wewnątrz Aresztu Śledczego jest zabronione. Sprzęt nabyty tą drogą nie będzie wpisywany
na kartę depozytową nielegalnemu nabywcy. Każdy osadzony będzie rozliczany z pobranego sprzętu przy zwalnianiu lub
przetransportowaniu z Aresztu Śledczego .
Ponadto przyjąłem do wiadomości , że w przypadku zaistnienia konfliktów między współosadzonymi w związku z korzystaniem ze
sprzętu RTV lub w przypadku czerpan ia korzyści materialnych od osadzonych za możliwość korzystania ze sprzętu RTV - zgoda
na posiadanie będzie cofnięta, a sprzęt przekazany do depozytu lub oddany osobom wskazanym jako upoważnione do
jego odbioru .
Przekazać z zewnątrz można jedynie urządzenia sprawne technicznie. Do Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie przyjmowane
będą tylko odbiorniki o przekątnej kineskopu do 19" LCD lub do 14" CRT
w przypadku użytkowania sprzętu i przedmiotów w sposób naruszający zasady porządku i bezpieczeństwa
obowiązujących w zakładzie, zostanie czasowo odebrany i zabezpieczony przez dowódcę zmiany. Ostateczną decyzję w
kwesti i wycofania zgody na posiadanie sprzętu podejmuje Dyrektor zakładu .
Sprzęt winien być dostarczony do jednostki w terminie 30 dni od daty uzyskania zgody. Po upływie tego czasu zgoda traci moc.

/data i czytelny podpis osadzonego/

„ „ .„„ . .. „.„. „ „. „ „ . „„„.„ .. „„„„. „ „ . „ „ „ .„.

Opinia magazyniera:

Poz
Opinia

oddziałowego:

cela nr .. „

aktualny stan osadzonych w celi

. „. „ „ . ... . .. „.

. • .. . . . .. ..•....•. • . . • .•.. „

-

ilość

i rodzaj

sprzętu będącego

1

Odbiornik telewizyjny

2

Radio

3

Rad io z odtwarzaczem CD

4

Odtwarzacz CD

5

Odtwarzacz DVD

6

Antena

7

Dekoder

8

Czajnik do 11 OO Watt

aktualnie w

ilość i rodzaj sprzętu
posiadanego przez
osadonego w magazynie:

użytkowaniu:

9

10
11
Uwagi :

Uwagi:

··· ···· ··· ······· ······· ···· ···· ····· ··· ······· ·· ·· ··
/data i podpis oddziałowego/

.. ....... ... .. ..... ...... ......... .... .............. .
/data i podpis magazyniera/

DECYZJA DYREKTORA:

/data i podpis Dyrektora/

Dzierżoniów

/nazwisko i imię, imię ojca/
nr celi „ „ „ „ „ „ „ . „ .
podgrupa
klasyfikacyjna .

„ ... •• . .. . . . .

dnia

„

. ..• . . ... . „

. • • • ... . .. •

„

„ ......... ..

„ ..

„ ... ...

Zgoda - jak w opinii magazyniera I
odmownie

Dyrektor
Aresztu Śledczego
w Dzierżoniowie

/data i podpis Dyrektora/

PROŚBA
z prośbą o wyrażenie zgody na :
znakiem „X"; prośba bez zaznaczenia lub niewłaściwie
ełniona zostanie zwrócona bez roz atrzenia
Proszę o wyrażenie zgody na przyjęcie do magazynu (z zewnątrz) i korzystanie w Areszcie
Śledcz m w Dzierżoniowie z
atne· odzież
Proszę o wyrażenie zgody na wydanie z magazynu i korzystanie w Areszcie Śledczym w
Dzierżoniowie z
atne· odzież
Zwracam

się

Tutaj

zaznaczyć

(właściwe zaznaczyć wyraźnie

Poz.

Rodzaj

odzieży

Ilość (wypełnia

osadzony)

Maksymalna

ilość

w/g

wewnętrznego, którą

osadzony

może

posiadać

slipy

5 par

2

skarpety

5 par

3

podkoszulki

5 szt.

4

bluza dresowa

1 szt.

5

spodnie dresowe

1 para

6

krótkie spodenki

1 para

7

obuwie

uwzględnieniu

odnotowanej w
karcie magazynowej
proponuję wyrazić

zgodę

na

następującą

ilość odzieży:

w jednostce
1

Po

odzieży

porządku

(wypełnia

magazyn)

2 pary
(jedna w maaazvniel

8

klapki

1 para

9

koszula

1 szt.

10

sweter lub bluza

1 szt.

11

spodnie

2 pary
(iedna w maaazvnie)

12

czapka

1 szt.

13

kurtka

1 szt.

Odzież

winna

być

dostarczona do jednostki w terminie 30 dni od daty uzyskania zgody. Po

podpis osadzonego

upływie

tego czasu zgoda traci moc.

data i podpis magazyniera

Dzierżoniów

/nazwisko i imię , imię ojca/
nr celi „ „ „ „ . „ „. „ „
podgrupa
klasyfikacyjna ...„ „ „ .. „

dnia ... ... .. „

Dyrektor
Aresztu Śledczego
w Dzierżoniowie

PROŚBA

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na:
(właściwe zaznaczyć wyraźnie znakiem „X" ; prośba bez zaznaczenia
ełniona zostanie zwrócona bez roz atrzenia
Proszę

o wyrażenie zgody na

„ .......... ......„ ..... .....

.. .. . .„ . .

Zgoda - jak w opinii magazyniera I
odmownie

/data i podpis Dyrektora/

....

Tutaj
lub

zaznaczyć

niewłaściwie

przyjęc i e

do magazynu (z zewnątrz) i korzystanie w Areszcie
atne· odzież
zgody na wydanie z magazynu i korzystanie w Areszcie ledczym w
atne· odzież

Ś l edcz m w Dzierżon i owie z
Proszę

o wyrażenie
z

Dzi e rżoniowie

Poz.

Rodzaj

odzieży

Ilość (wypełnia

osadzony)

Maksymalna

ilość

w/g

wewnętrznego, którą

osadzony

może

posiadać

slipy

5 par

2

skarpety

5 par

3

podkoszulki

5 szt.

4

bluza dresowa

1 szt.

5

spodnie dresowe

1 para

6

krótkie spodenki

1 para

7

obuwie

uwzględnieniu

odnotowanej w
karcie magazynowej
proponuję wyrazić

zgodę

na

następującą

ilość odzieży:

w jednostce
1

Po

odzieży

porządku

(wypełnia

magazyn)

2 pary
(jedna w maqazvn ie)

8

klapki

1 para

9

koszula

1 szt.

10

sweter lub bluza

1 szt.

11

spodnie

2 pary
(iedna w maaazvniel

12

czapka

1 szt.

13

kurtka

1 szt.

Odz i eż

winna

by ć

dostarczona do jednostki w terminie 30 dn i od daty uzyskan ia zgod y. Po

podpis osadzonego

upływie

tego czasu zgoda tra ci moc.

data i podpis magazyniera

