Załącznik

nr I Zarządzenia Wewnętrznego

nr 29/2019 Dyrektora AŚ Dzierżoniów
z dnia 26.06.2019r.

PORZĄDEK WEWNĘTRZNY

W

ODDZIAŁACH

MIESZKALNYCH I,II,III,IV

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. 06.1 O
3. Apel wieczorny przeprowadza się codziennie od godz. 18.00.
4. Przygotowanie do apelu i jego rozpoczęcie ogłasza oddziałowy.
5. Przed każdym apelem osadzeni zobowiązani są do przyjęcia 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 piżamie, 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 KULTURALNOOŚWIATOWE, SPORTOWE ORAZ ZAJĘCIA WŁASNE SKAZANEGO.
1. Cisza nocna.
1) Osadzeni

mają

0

prawo do przynajmniej

od godz. 22° do godz. 6°

0

ośmiogodzinnego

snu, który przypada na czas

.

2) Zezwala się osadzonym na leżenie w dzień na pościelonym łóżku we własnej odzieży
lub odzieży, którą otrzymali od administracji jednostki. Zabrania się jednocześnie
przebywania w dzień w 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 formie pisemnej skierowanego do dyrektora jednostki.
3. Nauka.
1) Termin i godziny zajęć ustala się w harmonogramie dla każdego cyklu nauczama
i podaje do wiadomości uczestnikom zajęć .
2) Nauczanie kursowe osadzonych prowadzone jest w pomieszczeniu edukacyjnym,
w sali wokand lub innym wyznaczonym pomieszczeniu.
3) Na zajęcia lekcyjne osadzeni doprowadzani są przez funkcjonariusza.
4. Zajęcia kulturalno - oświatowe i sportowe.
1) Zajęcia kulturalno - oświatowe własne osadzonych mogą być realizowane w celach
mieszkalnych.
2) Zajęcia kulturalno - oświatowe i sportowe o charakterze grupowym odbywają się
w świetlicach wg opracowanego planu w godzinach: 09.00 - 13.00 i 14.00 - 17.00
(plan dostępny na tablicach ogłoszeń).
3) Audycje radiowęzła nadawane są zgodnie z ramowym planem pracy radiowęzła
(plan dostępny na tablicach ogłoszeń).
4) Wymiana książek dla tymczasowo aresztowanych odbywa się metodą pośrednią, a dla
osadzonych bezpośrednio w bibliotece, minimum 1 raz w tygodniu, wg opracowanego
planu, dostępnego w bibliotece i na tablicach ogłoszeń .
5) Dodatkowe zajęcia kulturalno-oświatowe dla osadzonych są organizowane w miarę
potrzeb i możliwości wg planu ustalonego przez dyrektora na wniosek wychowawcy
ds. KO.
6) Osadzeni mogą uczestniczyć w zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowych we
własnej odzieży.

5.

Zajęcia własne

osadzonych.
1) Osadzeni uczestniczą w
w celach.

zajęciach własnych

po wykonaniu prac

porządkowych

§3
GODZINY I MIEJSCE SPOŻYWANIA POSIŁKÓW DOSTARCZANYCH PRZEZ
ADMINISTRACJĘ ZAKŁADU KARNEGO.
1. Posiłki wydawane są osadzonym w godzinach:
Posiłek

Śniadanie
Obiad
kolacja

Dni robocze
06.45 - 07.45
12.00 - 13.00
16.30 - 17.30

Dni wolne od pracy
07.00 - 08.00
12.00 - 13.00
16.30 - 17.30

2. Osadzeni pracujący oraz uczestniczący w nauczanm otrzymują posiłki w godzinach
dostosowanych do czasu pracy grup roboczych lub nauczania.
3. Posiłki 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 administracji jednostki, a tymczasowo aresztowani w odzieży własnej ,
w godzinach określonych zatwierdzonymi przez dyrektora planami poszczególnych zajęć
i czynności .

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. Osadzeni nie mogą wychodzić z celi mieszkalnej i poruszać się po terenie jednostki ubrani
w krótkie spodenki, klapki i koszulki na ramiączkach, z wyjątkiem przemarszu na zajęcia
kulturalno-oświatowe.

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 polach 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 1O 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 celi następującą ilość

Rodzaj odzieży
bielizna osobista (majtki,
skarpety, podkoszulki)
ubiór
sportowy
(bluza
dresowa, spodnie dresowe,
krótkie spodenki)
obuwie
klapki
koszula
sweter lub bluza
spodnie
czapka

odzieży

i obuwia własnego:

Ilość

sztuk

5 kompletów
1 komplet
1 para
1 para
1 sztuka
1 sztuka
1 para
1 sztuka

2. Korzystanie z własnej odzieży, poza wymienioną powyżej, wymaga pisemnej zgody
dyrektora.
3. Użytkowana własna bielizna, odzież i obuwie powinny być w dobrym stanie oraz muszą
odpowiadać ogólnym warunkom sanitarno-higienicznym.
4. Wymiana odzieży w magazynie mundurowym odbywa się w miarę potrzeb, po uprzednim
zgłoszeniu tego oddziałowemu zgodnie z harmonogramem pracy magazynu mundurowego.
5. 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.
6. 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 przemawiają przeciwko temu względy
bezpieczeństwa.

7. Każdorazowe zniszczenie rzeczy prywatnej wymaga sporządzenia przez osadzonego
odpowiedniego oświadczenia, w którym opisuje dokładnie 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. Ilość i wymiary rzeczy, które osadzony może posiadać w celi mieszkalnej, w tym żywności,
nie mogą przekraczać łącznie kubatury szafki więziennej przypadającej na skazanego oraz
kubatury szuflady wysuwanej pojemnika pod łóżkowego.
2. Osadzony może posiadać w celi mieszkalnej :
1)do 9 litrów napojów, oprócz artykułów żywnościowych o ciężarze nieprzekraczającym
6 kg,
2) do 1O sztuk przedmiotów kultu religijnego o wymiarach nie większych niż
250 x 150mm,
3) do 5 sztuk książek, oprócz wypożyczonych w zakładzie karnym z biblioteki,
4) prasę o łącznej wadze do 0,5 kg,
5) jednorazowe maszynki do golenia i obcinaki do paznokci,
6) czajnik elektryczny o mocy maksymalnej 1500W (1 sztuka w celi)
7) Za zgodą dyrektora, osadzony może posiadać w celi:
8) odbiornik telewizyjny do 19 cali (LCD, LED) lub do 14 cali (kineskopowy) wraz
z dekoderem do odbioru telewizji cyfrowej DVBt oraz oryginalnym okablowaniem
o dł . nieprzekraczającej 2 m, bez pilota; w celi niewyposażonej w zbiorczą antenę
dodatkowo oryginalną antenę,
9) odbiornik radiowy (radioodtwarzacz z CD) o maksymalnej szerokości 30 cm, bez
czytnika pamięci zewnętrznej i kart sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) oraz bez odłączanych
głośników,

1O) dodatkowy czajnik elektryczny Gedynie w celach czteroosobowych i większych),
11) przedłużacz o długości do 2 mb (1 sztuka w celi).
3. Zezwala się na użytkowanie w celi mieszkalnej tylko jednego telewizora.
4. Zabrania się posiadania:
1) urządzeń wyposażonych w techniczną możliwość przewodowej lub bezprzewodowej
transmisji dźwięku, obrazu oraz danych,
2) urządzeń umożliwiających zapisywanie, kopiowanie dźwięku, obrazu lub danych,
3) urządzeń umożliwiających podłączenie zewnętrznych czytników lub nośników
danych,
4) mediów służących do zapisywania głosu, wizji danych (w szczególności pendrive,
karty pamięci, nośniki CD umożliwiające zapis danych),
5) sprzętu nie spełniającego wymogów BHP i p.poż.
5. Podłączenie sprzętu do sieci elektrycznej (gniazdek) musi być dokonane oryginalnymi
(fabrycznymi) przewodami zasilającymi.
6. Opłaty abonenckie związane z użytkowaniem sprzętu oraz koszty jego napraw obciążają
skazanego.
7. Administracja zakładu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z jego
uszkodzenia lub zniszczenia.
8. Osadzony, który otrzymał zgodę na sprzęt zobowiązany jest do jego użytkowania w sposób
nie zakłócający wypoczynku współmieszkańcom celi.

9. Zabrania się przenoszenia sprzętu do innych cel - wypożyczania, przekazywania itp. innym
osadzonym.
1O. Zgoda na korzystanie ze sprzętu może być cofnięta w przypadku nie przestrzegania
powyższych postanowień, a ponadto jeżeli zaistnieją konflikty między osadzonymi w związku
korzystaniem ze sprzętu.
11. Nie zezwala się na posiadanie w celi mieszkalnej przedmiotów wielkogabarytowych (pudeł,
toreb itp. o wymiarze powyżej 50cm x 50cm x 50cm).
12. Osadzony dokonując zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz
innych artykułów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym, składając zamówienie na
otrzymanie paczki żywnościowej lub realizując zezwolenie na otrzymanie paczki higienicznoodzieżowej zobowiązany jest uwzględnić możliwości przechowywania zakupionych lub
dostarczonych rzeczy, w warunkach określonych w niniejszym porządku.
13. W magazynie rzeczy własnych osadzony może posiadać odzież, bieliznę , obuwie, drobny
sprzęt, urządzenia elektryczne, środki łączności oraz inne przedmioty nie będące przedmiotami
wartościowymi w ilości do 12 kg.
14. Do magazynu rzeczy własnych nie przyjmuje się: żywności, broni i amunicji, alkoholu,
leków, tytoniu i wyrobów tytoniowych, środków łatwopalnych oraz przedmiotów, których
gabaryty przekraczają wymiary 50x50x50 cm.
15. Łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego
w trakcie pobytu w zakładzie karnym w celi mieszkalnej i w magazynie rzeczy własnych
osadzonych nie może przekraczać 30 kg oraz pojemności torby transportowej o kubaturze
0,17m3. Wymogi te nie obejmują posiadanych przez skazanego dokumentów związanych
z postępowaniem, którego jest uczestnikiem oraz odbiornika telewizyjnego.
16. W przypadku nagromadzenia przez osadzonego przedmiotów, które utrudniają lub
uniemożliwiają przetransportowanie do innej jednostki, postępowanie określa art. 11 Oa§3 Kkw.
17. Przyjmowany sprzęt RTV przed jego wydaniem osadzonemu, podlega sprawdzeniu przez
funkcjonariusza lub pracownika ds. łączności i informatyki.
§9
DNI, GODZINY I MIEJSCE PRZYJMOWANIA OSADZONYCH
PRZEZ DYREKTORA I INNYCH PRZEŁOŻONYCH, LEKARZY ORAZ SPOSÓB
SKŁADANIA PISEMNYCH WNIOSKÓW, SKARG I PRÓŚB.
1. Dyrektor i inni przełożeni przyjmują osadzonych na rozmowy w oddziałach mieszkalnych,
w dni robocze, w godzinach 10.00 - 14.00.
2. Lekarze przyjmują 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 apelu porannego do apelu wieczornego) oraz wychowawca w godzinach jego
pracy.
§10
DNI, GODZINY, MIEJSCE I PORZĄDEK PRZEPROWADZANIA WIDZEŃ.

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.
1. Widzenia dla skazanych

odbywają się

2. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w sali widzeń w czwartki w godz.
08.00-16.00
w niedziele oraz w święta Wielkanocne
Bożego
Narodzenia
w godz. 14.00 - 16.00.
3. W dni świąteczne widzeń nie udziela się, za wyjątkiem Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt
Wielkanocnych.
4. Zgłoszenia na widzenia dla skazanych przyjmowane są od osób odwiedzających w dniu
widzenia do godziny 14.00. Jeżeli widzenie ma być łączone lub dłuższe, zgłoszenia
przyjmowane są do godziny 12.00. Widzenia realizowane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń .
5. Widzenia bez osoby dozorującej udzielane są w sali widzeń w środy w godz. 08.00 - 13.00
i 14.00 - 16.00.
6. Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej, udzielane są w środy,
w godz. 09.00 - 13 .00, w przystosowanym do tego pomieszczeniu.
7. Na widzenie skazany udaje się w odzieży otrzymanej od administracji.
napojów
8. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych
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 widzenie z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną niż
rodzina osobą bliską, osadzony składa pisemną prośbę do dyrektora. W tym samym trybie
załatwiane są inne zezwolenia dotyczące widzeń .
1O. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor
zakładu karnego wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich nie
podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób
pełnoletnich.

11. Na podstawie art. 105§1 kkw, w celu umożliwienia utrzymywania więzi przede wszystkim
z rodziną i innymi osobami bliskimi, istnieje możliwość , 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 mi eszkają w znacznej odległości od jednostki. Video
rozmowy są prowadzone w odrębnym , wyznaczonym pomieszczeniu, w pawilonie mieszkalnym
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.
1. 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.
1. Msze rzymsko - katolickie odprawiane są w soboty o godz. 09 .OO, w sali posług religijnych.
2. Spotkania religijne oraz nauka religii odbywają się wg potrzeb ustalanych z przedstawicielami
danego kościoła lub innego związku wyznaniowego w świetlicach, 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 miesiącu, za pośrednictwem
punktu sprzedaży znajdującego się na terenie Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie (kantyna), na
podstawie paragonu wystawionego przez dział finansowy najpóźniej 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 1O-go,
2) od 15-go do 20-go,
3) od 25-go do 30-go
dnia każdego miesiąca.

3. Osadzonemu umożliwia się dokonanie pierwszego zakupu nie
roboczego po przyjęciu do zakładu.

później niż

trzeciego dnia

§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 wydaje osadzonemu pisemne
potwierdzenie jej odbioru. Pisemne potwierdzenie odbioru wypełnia osadzony.
3. List adresowany do osadzonego może zawierać jedynie informacje pisemne oraz karty
telefoniczne. Inne przedmioty przesłane do skazanego listownie 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 codziennie, w godz.
08.00-16.00, a wydawane osadzonemu w oddziale mieszkalnym we wszystkie dni tygodnia
w godzinach od 08.00- 15.00.

§16

SPOSÓB ZAMAWIANIA I OTRZYMYWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH.
1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą
artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem wyłącznie punktu
sprzedaży, znajdującego się na terenie Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie (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. Zamówienie realizowane przez osobę najbliższą dla osadzonego składane jest bezpośrednio
do podmiotu przygotowującego paczkę. Zamówienie to może być złożone w dni robocze,
podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą w Areszcie Śledczym Dzierżoniowie lub
przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.
4. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów na formularzu zamówienia
dostępnych w punkcie sprzedaży 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 konieczności 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 niezależnych od administracji Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie, przekazywane są
niezwłocznie przez podmiot przygotowujący paczkę osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie
pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego), wraz z informacją o przyczynach
odmowy przyjęcia 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 piątki , w godzinach
pracy administracji, po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem oraz w sali widzeń lub innym
.
.
wyznaczonym pom1eszczemu.
§18
OSOBY UPOWAŻNIONE DO PRZYZNAWANIA NAGRÓD ORAZ ULG ORAZ
WYMIERZANIA KAR DYSCYPLINARNYCH.
1. Nagrody i ulgi przyznaje oraz wymierza kary dyscyplinarne dyrektor lub jego zastępca,
a w razie ich nieobecności osoba zastępująca.
§19
SKAZANI FUNKCYJNI
1. Do wykonywania zadań związanych z zatrudnieniem, zajęciami
i sportowymi Dyrektor może wyznaczyć skazanych funkcyjnych.

kulturalno-oświatowymi

2. Skazani funkcyjni są zobowiązani do utrzymywania należytego
w miejscu organizowania zatrudnienia, zajęć K-0 i sportowych.
3. Skazani funkcyjni

dbają

o

prawidłową atmosferę

podczas

zajęć

porządku

i

czystości

organizowanych przez

administrację.

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 opuszczającyah pomieszczenie lub celę jest wyłączenie wszystkich
odbiorników energii elektrycznej.

3. Zabrania się demontowania kloszy z punktów świetlnych oraz zastępowania ich osłonami
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 się dokonywania nielegalnych podłączeń elektrycznych.
7. Zabrania się używania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowania innych czynników
mogących zainicjować zapłon materiałów palnych w miejscach i pomieszczeniach, w których
obowiązuje zakaz palenia.
8. Eksploatowanie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych powodujących zwarcia,
przeciążenia, nagrzewanie lub iskrzenie.
9. Obowiązki skazanego
1) Obowiązkiem osadzonego jest zgłaszanie usterek i wad w wyposażeniu celi,
stwierdzonych w trakcie jej zasiedlania i w trakcie pobytu w niej. Nie zgłoszenie może
skutkować konsekwencjami dyscyplinarnymi.
2) Za zniszczenie oraz uszkodzenie sprzętów kwaterunkowych osadzony
obciążony kosztami naprawy lub wymiany.

może zostać

3) Zabrania się osadzonym samodzielnego zmieniania miejsca ustawienia lub
powieszenia sprzętu kwaterunkowego oraz zmieniania bez zezwolenia wyznaczonego
miejsca do spania.
4) Zabrania się dokonywania napisów oraz wyklejania ścian i sprzętu kwaterunkowego
plakatami, wycinkami z gazet, fotografiami oraz innymi przedmiotami.
5) Zabrania

się

uniemożliwiający

zastawiania okien i krat w celach mieszkalnych w sposób
ich kontrolę .

6) Obowiązkiem osadzonego jest racjonalne korzystanie z wody oraz energii
elektrycznej.
osadzony zobowiązany jest do niezwłocznego informowania przełożonych o
zagrożeniach dla swojego bezpieczeństwa osobistego, lub innych osadzonych oraz do
unikania takich zagrożeń.
7)

Każdy

§21
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

1.

Przyjęcia

przez lekarza ambulatorium są realizowane codziennie w godz. 8.00-1 O.OO. po
wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez osadzonego. W przypadkach nagłych
zachorowań realizowane są najszybciej jak to możliwe.
2.

Pielęgniarki

3.

Przyjęcia

przyjęć.

ambulatorium udzielają

świadczeń

medycznych w godzinach 7.15-15.00.

do lekarza stomatologa i chirurga odbywają się w wyznaczone dni, wg planu
W sytuacjach nagłych przyjęcia 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 osadzeni
przyjmowani są na bieżąco .

