Zarzqdzenie nr 18/2017 Dyrektora Aresztu Sledczego wGdansku
z dnia 18 kwietnia 2017 r.
w sprawie porzqdku wewn~trznego dla osadzonych przebywajqcych wAS wGdansku.
Na podstawie art. 73 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, w zwiqzku z § 15 ust. 2
rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno - porzqdkowego
wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz.U. z dnia 30 grudnia 2016 r., poz. 2290) oraz § 14 ust. 2 rozporzqdzenia
Ministra Sprawiedliwosci z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno - porzqdkowego wykonywania kary
pozbawienia wolnosci (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2016 r., poz. 2231)

zarzqdzam:

Rozdzial1.
Oddzialy penitencjarne.
§1.
1.Ustala si~ nast~PlJjqcy podzial pawilonow AS wGdarisku na oddzialy penitencjarne:
1) I Oddzial Penitencjarny, w sklad ktorego wchodzq oddzialy 1, 2, 3, 4 i 5 Pawilonu C;
2) II Oddzial Penitencjarny, w sklad ktorego wchodzq oddzialy 1, 2, 3, 4, 5 Pawilonu M i oddzialy
1, 2, 3,4, 5 Pawilonu Koraz szpital;
3) III Oddzial Penitencjarny, w sklad ktorego wchodzqoddzialy 1, 2, 3 Pawilonu Poraz Pawilon N.
2.0ddzialami penitencjarnymi kierujq zast~pcy dyrektora.

Rozdzial2.
Godziny oraz spos6b przeprowadzania apelu porannego i wieczornego.
§2.
1.Apele przeprowadza si~ codziennie w godzinach od 06: 15 do 06:30 oraz od 18: 15 do 18:30.
2.Apele poranne i wieczorne odbywajq si~ w celach mieszkalnych oraz miejscach zatrudnienia.
Apele poranne i wieczorne w Pawilol1ie Nodbywajq si~ w celach mieszkalnych.
3.Apel poranny poprzedzony jest pobudkq ogloszonq sygnalem dzwi~kowym 15 rninut przed
apelem. W czasie mi~dzy pobudkq a apelem skazani i tymczasowo aresztowani zobowiqzani Sq
do ubrania si~ w posiadanq odziez odpowiedniq do pory roku, zalozenia obuwia oraz poscielenia
lozka.
4.w trakcie apelu skazani i tymczasowo aresztowani przyjmujq postaw~ stojqcq, pozostajq
w miejscu widocznym dla przeprowadzajqcego apel, a po otwarciu drzwi kolejno podajq swoje
imi~ i nazwisko.
5.Lekarz maze wskazae inny sposob przeprowadzania apelu dla skazanych i tymczasowo
aresztowanych chorych oraz przebywajqcych wszpitalu.
6.w trakcie apelu znajdujqcy si~ w celi sprz~t RTV winien bye wylqczony alba wyciszony.
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Rozdziat 3.
Godziny przeznaczone na sen i prac~, organizacja zaj~c kulturalno-o5wiatowych, sportowych
oraz zaj~c wtasnych.

§3.
Skazanym i tymczasowo aresztowanym umozliwia si~ sen w trakcie ciszy nocnej, ktora trwa ad
godziny 21 :00 do godziny 06:00.
§4.
Skazani i tymczasowo aresztowani swiadczq prac~ w ramach zatrudnienia w godzinach ad 05:00 do
21:00.
§ 5.
1.Zaj~cia kulturalno-oswiatowe odbywajq si~ w swietlicach wedtug zatwierdzonych planow,
codziennie w godzinach ad 08:00 do 12:00 oraz ad 14:00 do 17:45, a w Pawilonie N w godzinach ad
08:30 do 12:00 oraz ad 13:30 do 15:00.
2.w swietlicy znajduje si~ odbiornik telewizyjny oraz prasa dostarczana przez administracj~ aresztu.
Zabrania si~ wynoszenia prasy z pomieszczen swietlic.
3.Skazany lub tymczasowo aresztowany udajqcy si~ na zaj~cia w 8wietlicy oddziatu maze zabrae ze
sobq:
1)kubek z wsypanq kawq lub herbatq;
2)jednq butelk~ napoju;
3)karty do gry;
4)gry planszowe;
5)jeden czajnik na catq grup~ korzystajqcq z zaj~c w8wietlicy
6)rakietki i piteczki do tenisa stotowego.
§6.
1.Zaj~cia sportowe realizowane Sq poprzez gry zesp%we na boisku oraz w wyznaczonych
miejscach, wed/ug zatwierdzonych planow. Skazani korzystajqcy z zaj~c sportowych
realizowanych na boisku oraz skazani i tymczasowo aresztowani korzystajqcy z zaj~e sportowych
realizowanych w wyznaczonych miejscach majq obowiqzek zapoznania si~ z regulaminem
korzystania z boiska oraz wyznaczonych miejsc i przestrzegania ich przepisow. Wymienione
regulaminy dost~pne Sq u wychowawcow.
2.Zaj~cia sportowe dla skazanych i tymczasowo aresztowanych zakwaterowanych w Pawilonie N
odbywajqsi~ wswietlicy Pawilonu N, wgodzinach ad 08:30 do 12:00 i od 13:30 do 15:00, wed/ug
zatwierdzonego planu oraz na placach spacerowych Pawilonu N w godzinach od 07:35 do 12:00
i ad 13:50 do 15:30.
3.Skazani uczestniczqcy w zaj~ciach sportowych na boisku korzystajq z obuwia sportowego.
4.Skazany lub tymczasowo aresztowany udajqcy si~ na zaj~cia sportowe w wyznaczonych
miejscach lub na boisko moze zabrae ze sobqjednq butelk~ napoju.
5.Zaj~cia sportowe w wyznaczonych miejscach dla skazanych i tymczasowo aresztowanych
odbywajq si~ w dni robocze administracji aresztu, w godzinach ad 08:00 do 12:00 oraz od 14:00
do 17:45, wedlug zatwierdzonych planow.
6.zaj~cia sportowe dla skazanych na boisku odbywajq si~ w dni robocze administracji aresztu, w
godzinach od 08:30 do 12:00 i od 14:00 do 15:30.
§ 7.
1. W areszcie funkcjonuje lokalny radiow~zel, kt6ry nadaje audycje telewizyjne przez ca/q dob~, a
audycje radiowe oraz wlasne w godzinach: ad 07:30 do 17:30. W uzasadnionych przypadkach
dyrektor moze wyrazie zgod~ na prac~ radiow~zla w innych godzinach.
2.Radiow~zet nadaje komunikaty administracji a godzinie 13:00 i a godzinie 16:00. W razie
zaistnienia koniecznosci komunikaty administracji mogq bye nadawane r6wniez w innym czasie.
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§ 8.
W czasie pozostajqcym do dyspozycji skazanego lub tymczasowo aresztowanego zezwala si~ na
organizowanie zaj~c wlasnych w celach mieszkalnych czasie od zakonczenia apelu porannego do
rozpocz~cia apelu wieczornego, w sposob niezaklocajqcy porzqdku wewn~trznego oraz czynnosci
wykonywanych przez funkcjonariuszy i pracownikow aresztu.
§9
Wymiana ksiqzek dostarczanych przez administracj~ odbywa si~ raz w tygodniu za posrednictwem
wychowawcy. Skazani i tymczasowo aresztowani wypozyczajqcy ksiqzki majq obowiqzek zapoznania
si~ z regulaminem biblioteki i przestrzegania jego przepisow. Regulamin biblioteki jest dost~pny u
wychowawcy.
§ 10.
Skazani i tymczasowo aresztowani majq mozliwose prenumerowania prasy zakupionej z
pozostajqcych do dyspozycji srodk6w wlasnych oraz korzystania z prenumeraty prasy oplaconej przez
innq niz osadzony osob~, jezeli prasa jest dostarczana do aresztu bezposrednio przez jej dystrybutora.
Rozdziaf 4.
Godziny i miejsce spozywania posiJk6w dostarczanych przez administracj~.

Spozywanie posilk6w odbywa
tego celu przeznaczonych.

si~

§11.
w rniejscach zakwaterowania lub w innych pomieszczeniach do

§ 12.
1.wydawanie posilk6w odbywa si~ w nast~pujqcych godzinach:
1)sniadanie: 06:50 - 07:45;
2)obiad: 12:30 - 13:50;
a)osadzeni zatrudnieni, spozywajqcy obiad wmiejscu zakwaterowania: 12:30 - 13:50;
b)osadzeni zatrudnieni, spozywajqcy obiad w stol6wce III Oddzialu Penitencjarnego: 12:20 
13:20;
c)osadzeni zatrudnieni poza terenem aresztu oraz w Baltyckiej Instytucji Gospodarki Budzetowej
Baltica 14:40 -- 15:00;
3)kolacja 16:15 - 17:15.
2.w przypadku zatrudnionych dopuszcza si~ zmiany dotyczqce czasu wydawania posilkow.
§ 13.
Wprzypadku wyjscia na czynnosci procesowe poza teren aresztu lub udzialu winnych czynnosciach
wymagajqcych konwojowania, skazani tymczasowo aresztowani otrzymujq przed opuszczeniem
jednostki suchy prowiant i napoj.
§ 14.
Skazani i tymczasowo aresztowani spozywajq posilki przy stolikach. Posilki winny bye
skonsumowane niezwlocznie. Zabrania si~ zmuszania wsp61osadzonych do spozywania posilk6w w
innych rniejscach.
Rozdziat 5.
Godziny, miejsce i spos6b poruszania si~ po terenie aresztu.

§ 15.
Ruch skazanych i tymczasowo aresztowanych po terenie aresztu odbywa
do 17:50.

si~

w godzinach od 06:30

§ 16.
1.Skazani i tymczasowo aresztowani poruszajq si~ po terenie aresztu w posiadanej odziezy i obuwiu
odpowiednich do pory roku.
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2.Skazani i tymczasowo aresztowani przebywajqcy w szpitalu poruszajq si~ wszlafrokach i obuwiu.
3.Skazani i tymczasowo aresztowani zatrudnieni poruszajq si~ w czasie pracy w obuwiu i ubraniu
roboczym.
§ 17.
1.Skazani i tymczasowo aresztowani po terenie aresztu poruszajq si~ w asyscie funkcjonariuszy lub
pracownik6waresztu.
2.W czasie przemarsz6w obowiqzuje zakaz opuszczania szyku oraz kontaktowania si~ z innymi
osobami spoza grupy.
Rozdzial6.
Godziny, miejsce i spos6b odbywania spacer6w.

§ 18.
Spacery odbywajq si~ na placach spacerowych w godzinach od 06:45 do 17:45, z przerwq na
posilki, wedlug zatwierdzonego planu. Spacery dla skazanych i tymczasowo aresztowanych
zakwaterowanych w Pawilonie Nodbywajq si~ wgodzinach od 07:35 do 15:30.
§ 19.
1.Skazani i tymczasowo aresztowani korzystajq ze spaceru ubrani w posiadanq odziez i obuwie
odpowiednie do pory roku.
2.Spacer skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywajqcych w szpitalu odbywa si~ w szlafroku i
obuwiu.
3.Skazani i tymczasowo aresztowani m~zczyini w okresie od maja do wrzesnia mogq przebywac na
placu spacerowym bez podkoszulki lub koszulki.
4.Udajqcy si~ na spacer moze posiadac przy sobie jednq butelk~ napoju.
§20.
Zezwala si~ na kontaktowanie mi~dzy skazanymi lub tymczasowo aresztowanymi korzystajqcyrni ze
spacer6w wylqcznie w ramach grupy przebywajqcej na tym samym placu spacerowym.
§ 21.
W okresie od paidziernika do kwietnia skazani i tymczasowo aresztowani majq mozliwosc
korzystania z kurtek znajdujqcych si~ przed wejsciem na plac spacerowy. Po spacerze osadzony
zostawia kurtk~ w miejscu, z kt6rego jq pobral.
Rozdzial7.
Godziny, miejsce i spos6b korzystania z k'l,Pieli.

§22.
1.Kqpiele skazanych i tymczasowo aresztowanych przeprowadza si~ wedlug plan6w sporzqdzonych dla
poszczeg61nych grup spacerowych, w godzinach od 08:00 do 15:30, w nast~pujqcych dniach
tygodnia i miejscach:
1) 1Oddzial Penitencjarny:
a)oddzialy 1 i 2 Pawilonu C, poniedzialek i czwartek, /aznia OP I;
b)oddzia/3 Pawilonu C, wtorek i piqtek, lainia OP I;
c)oddzia/4 Pawilonu C, poniedzialek i czwartek, laznia OP I;
d)oddzial5 Pawilonu C, wtorek i piqtek, laznia OP I;
2) II Oddzial Penitencjarny:
a)oddzialy 1 - 5 Pawilonu K, poniedzialek i czwartek, laznia Pawilonu K;
b)oddzia/y 1 - 5 Pawilonu M, wtorek i piqtek, laznia OP I;
c)oddzia/ wieloprofilowy zachowawczy szpitala, poniedzialek i piqtek, laznia gl6wna szpitala;
d)oddzial gruzlicy szpitala, poniedzialek i czwartek, /aznia oddzialu gruzlicy szpitala;
3) III Oddzial Penitencjarny:
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a)oddzial 1 Pawilonu P, wtorek i piqtek, lazrlia OP III;
b)oddzial2 Pawilonu P, poniedzialek i czwartek, /atnia OP III;
c)oddzia/3 Pawilonu P, poniedzia/ek i czwartek, laznia OP III;
d)oddzialy Pawilonu N, dwa razy w tygodniu, laznia Pawilonu N.
2.Jezeli dzien realizacji kqpieli nie jest dniem roboczym administracji aresztu, kqpiel jest realizowana w
innym dniu.
3.Czas trwania kqpieli jednego osadzonego wynosi przynajmniej 10 minut, przy czym czas wyplywu
wody z armatury natryskowej jest ustawiony automatycznie i wynosi 6 minut.
§23.
Wymiana wydanych skazanym i tymczasowo aresztowanym piiam, koszul nocnych, r~cznik6w i
scierek do wycierania naczyn, b~dqcych wlasnosciq aresztu, odbywa si~ raz w tygodniu. Wymiana
poscieli (przescieradla, poszewki) odbywa si~ raz na dwa tygodnie. W izbie chorych i w celach dla
niepelnosprawnych wymiana odbywa si~ w miar~ potrzeb okreslonych przez personel medyczny.
Wymiana wydanej skazanemu odziezy odbywa si~ za posrednictwem administracji aresztu.
§ 24.
Skazany lub tymczasowo aresztowany udajqcy si~ do lazni obowiqzany jest zabrac ze sobq tylko
przedmioty niezb~dne i zwiqzane z kqpielq. Zabrania si~ samodzielnej regulacji strumienia wody w
natrysku. Stwierdzone w /atni usterki skazany lub tymczasowo aresztowany zg/asza natychmiast
funkcjonariuszowi prowadzqcemu kqpiel. Wjatni pozostawia si~ po sobie czystosc i porzqdek.
§25.
Skazany lub tymczasowo aresztowany, kt6ry ze wzgl~du na udzial w czynnosciach procesowych nie
mial mozliwosci skorzystania z kqpieli, zglasza ten fakt oddzialowemu. Kqpiel organizuje oddzia/owy
oddzia/u, w kt6rym skazany lub tymczasowo aresztowany aktualnie przebywa.
Rozdziaf 8.
Godziny i miejsca, w ktorych dozwolone jest palenie wyrobow tytoniowych.
§26.
1. Zezwala si~ na palenie wyrob6w tytoniowych:
1)przez calq dob~ w wyodr~bnionych celach mieszkalnych;
2)na placach spacerowych podczas odbywania spaceru, wy/qcznie w miejscach wyznaczonych do
palenia wyrob6w tytoniowych.
2. Wyrob6w tytoniowych osadzeni mogq uzywac z zachowaniem og61nie przyj~tych zasad kultury i
przepis6w przeciwpozarowych, uwzgl~dniajqc, iz ze wzgl~d6w zdrowotnych zaleca si~ unikanie
palenia wyrob6w tytoniowych.
§27.
1.Zabrania si~ palenia wyrob6w tytoniowych w budynku szpitala oraz na placach spacerowych
szpitala.
2.zabrania si~ palenia wyrob6w tytoniowych w obecnosci przeloionego, chyba ze wyrazi on na to
zgod~.

Rozdziaf 9.
lIose i rodzaj wfasnej odziezy, bielizny i obuwia, ktore mozna posiadae w celi.
§28.
1.Skazany i tymczasowo aresztowany moze posiadac wceli mieszkalnej:
1)odziei:
a)spodnie - 2 pary;
b)kr6tkie spodnie - 2 pary;
c)koszulki - 5 sztuk;
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d)bluza lub sweter - 2 sztuki;
e)koszula - 1 sztuka;
~kurtka - 1 sztuka;
g)czapka - 1 sztuka;
2)pizama - 1 sztuka;
3)bielizna, przez ktorq rozumie si~ majtki, skarpetki i podkoszulki - wedtug potrzeb;
4)obuwie - 2 pary;
5)laczki - 1 para.
2.Skazana i tymczasowo aresztowana kobieta moze posiadae wceli mieszkalnej:
1)odziez:
a)kurtka - 1 sztuka;
b)bluza lub sweter - 2 sztuki;
c)spodnie lub spodnica - 2 pary albo sztuki;
d)krotkie spodnie - 2 pary;
e)bluzki lub koszulki - 5 sztuk;
~czapka - 1 sztuka;
g)legginsy - 1 para;
2)pizama, lub koszula nocna - 1 sztuka;
3)bielizna, przez ktorq rozumie si~ stanik, majtki, skarpetki - wedtug potrzeb;
4)obuwie - 2 pary;
5)laczki - 1 para.
3.Skazany i tymczasowo aresztowany zakwaterowany w szpitalu moze posiadae:
1)koszulki - 5 sztuk;
2)bielizn~ - wedlug potrzeb;
3)czapka - 1 sztuka;
4)buty - 1 para;
5)laczki - 1 para.
4.Skazany i tymczasowo aresztowany zakwaterowany w Pawilonie N mogq posiadae w celi bielizn~,
przez ktorq rozumie si~ majtki, skarpetki i podkoszulki - wed/ug potrzeb.
5.Skazany i tymczasowo aresztowany utrzymuje nalezytq czystose wlasnej odziezy i bielizny. Pranie i
suszenie odziezy i bielizny wlasnej skazani i tymczasowo aresztowani dokonywane jest we wlasnym
zakresie.
Rozdziat 10.
lIose i wymiary przedmiot6w, kt6re skazany i tymczasowo aresztowany moze posiadae oraz
spos6b ich przechowywania i uzywania.
§ 29.
1I0se i wymiary posiadanych przez przebywajqcego w areszcie skazanego lub tymczasowo
aresztowanego rzeczy, w tym zywnosci, znajdujqcych si~ zarowno w celi mieszkalnej, jak i w
magazynie rzeczy w/asnych, nie moze bye wi~ksza niz 30 kg oraz przekraczae pojemnosci torby
transportowej (0,17 m3). Ograniczenia te nie dotyczq posiadanych przez skazanego lub tymczasowo
aresztowanego dokumentow zwiqzanych z post~powaniem, ktorego jest uczestnikiem oraz odbiornika
telewizyjnego.
§ 30.
lIose i wymiary rzeczy, ktore skazany lub tymczasowo aresztowany moze posiadae w cell
mieszkalnej. w tym zywnosci, nie mogq przekraczae:
1) przypadajqcej na skazanego lub tymczasowo aresztowanego pojemnosci szafki wi~ziennej;
2) pojemnosci pojemnika podlozkowego;
3) 9 I napojow i 6 kg zywnosci;
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§ 31.
1.lezwala si~ na posiadanie nast~pujqcych przedmiot6w:
1)grzalka 0 mocy do 700 W lub czajnik elektryczny 0 mocy do 1000 W; w cel; wi~kszej niz 2
osobowa mogq znajdowae si~ maksymalnie 2 czajniki albo 2 grzalki albo 1czajnik i 1 grzalka;
2)przedluzacz elektryczny z rozdzielnikiem prqdu 0 dlugosci do 5 metr6w; w celi nie moze
znajdowae si~ wi~cej niz jeden przedluzacz;
3)nozyczki biurowe male 0 zaokrCjglonych konc6wkach;
4)nozyczki male kosmetyczne lub obcil1acz do paznokci;
5)pilniczek niemetalowy kosmetyczny do paznokci;
6)przybory do golenia: maszynki do golenia jednorazowe lub 0 wymiennym ostrzu;
7)szczoteczka do z~b6w;
8)szklanka lub filizanka z duraleksu - sztuk 1;
9)ekspander gumowy z uchwytami z tworzywa sztucznego - sztuk 1 (w celi nie mogq znajdowae si~
wi~cej niz 2 ekspandery);
10)torba lub mala walizka 0 wymiarach nie wi~kszych nuz 80 x 50 x 30 cm, do przechowywania
rzeczy wlasnych;
11)do 10 sztuk przedmiot6w kultu religijnego 0 wymiarach nie wi~kszych nii 250 x 150 mm;
12)do 5sztuk ksiqiek, opr6cz wypozyczonych w areszcie sledczym z biblioteki;
13)do 0,5 kg prasy.
2.Skazane i tymczasowo aresztowane kobiety mogq posiadae przedmioty okreslone w ust. 1 pkt 1 - 5
oraz pkt 7 - 10, a takze przybory do depilacji: maszynki do depilacji jednorazowe lub 0 wymiennym
ostrzu.
3.Skazani i tymczasowo aresztowani zakwaterowani w Pawilonie N mogq posiadae nast~pujqce
przedmioty:
1)czajnik elektryczny 0 mocy do 1000 W;
2)obcinacz do paznokci bez noiyka;
3)szczoteczka do z~b6w;
4)torba do przechowywania rzeczy wlasnych.
4.Torb~ lub malq walizk~ z rzeczami wlasnymi przechowuje si~ pod l6Zkiem.
§ 32.
1.Skazany i tymczasowo aresztowany dokonujqc zakup6w artykul6w iywnosciowych i wyrob6w
tytoniowych oraz innych artykul6w dopuszczonych do sprzedazy w areszcie sledczym, a takze
skladajqc zam6wienie na realizacj~ uprawnienia do otrzymania paczki zywnosciowej i otrzymujqc
paczk~ z niezb~dnq mu odziezq, bieliznq, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego uzytku oraz
srodkami higieny, zobowiqzany jest do uwzgl~dnienia mozliwosci przechowywania otrzymanych lub
zakupionych rzeczy wspos6b okreslony w § 29 i § 30.
2.Jeieli Hose posiadanych przez skazanego lub tymczasowo aresztowanego rzeczy i zywnosci
przekracza mozliwosci ich przechowywania w spos6b okreslony w § 30, przedmioty te przekazuje
si~ albo przesyla si~ na koszt skazanego do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji.
3.Jezeli artykuly zywnosciowe i napoje zostanq uznane przez lekarza lub innq upowaznionq osob~
wykonujqcq zaw6d medyczny w podmiocie leczniczym dla os6b pozbawionych wolnosci za
nienadajqce si~ do spozycia, podlegajq one zniszczeniu w obecnosci skazanego lub tymczasowo
aresztowanego.
4.Jezeli ilose posiadanych przez skazanego lub tymczasowo aresztowanego rzeczy i zywnosci utrudnia
konwojowanie, skazany lub tymczasowo aresztowany zobowiqzany jest do umieszczenia w torbie,
kt6rq zabiera konw6j, w pierwszej kolejnosci posiadanej zywnosci, a nast~pnie pozostalych rzeczy;
rzeczy, kt6re nie zmiesci/y si~ w torbie, przekazuje si~ albo przesyla si~ na koszt skazanego do
wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji.
5.W przypadku niewskazania przez skazanego lub tymczasowo aresztowanego konwojowanego
odbiorcy rzeczy pozostalych w areszcie przekazuje si~ je do magazynu rzeczy wlasnych
osadzonych. Do rzeczy tych stosuje si~ przepisy 0 likwidacji niepodj~tych depozyt6w majqce
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zastosowanie w przypadku post~powania z niepodj~tymi rzeczami wlasnymi przez skazanych,
kt6rzy dokonali ucieczki, nie powr6cili z przepustki w wyznaczonym terrninie, zmarli lub zostali
zwolnieni zjednostki.
6.wykreslenie rzeczy lub przedmiot6w z kart rzeczy wlasnych nast~puje na podstawie zgloszenia si~
osadzonego do magazynu rzeczy wlasnych osadzonych i zniszczeniu w obecnosci funkcjonariusza
magazynu tych rzeczy lub przedmiot6w, bqdz pokazania funkcjonariuszowi magazynu zniszczonych
rzeczy lub przedmiot6w wspos6b umozliwiajqcy ich identyfikacj~.
§33.
1.Zasady uiytkowania urzqdzen elektrycznych w celach oraz w innych pomieszczeniach oddzial6w
mieszkalnych:
1) w celach oraz w innych pomieszczeniach oddzial6w mieszkalnych osadzeni mogq uzywae tylko
urzqdzen oryginalnych z widocznym znakowaniem "CE", bez przer6bek i wlasnor~cznych napraw;
zabrania si~ samodzielnego wykonywania urzqdzen elektrycznych i ich posiadania wcelach;
2) przewody muszq bye nierozerwalnie polqczone z wtyczkq; zabrania si~ stosowania wtyczek
rozbieralnych;
3) spirale grzalek nie mogq miee uszkodzonej izolacji;
4) przedluiacze moina stosowae tylko i wy/qcznie z bolcami ochronnymi zapewniajqcymi ochron~
przed dotykiem posrednim;
5) obudowy eksploatowanych urzqdzen zasilanych z sieci 230/400 V w iadnym wypadku nie mogq
bye otwierane wcelu wykonania napraw, wymiany podzespo/6w bqdz regulacji;
6) w przypadku wyczucia zapachu palonej izolacji albo zauwazenia dymu lub ognia nalezy
natychmiast wylqczye urzqdzenia spod napi~cia i powiadornie oddzia/owego lub innego
funkcjonariusza albo pracownika AS w Gdansku;
7) wszelkie zauwaione nieprawidlowosci w funkcjonowaniu instalacji elektrycznej oraz urzqdzeri
elektrycznych znajdujqcych si~ w celi lub w innych pomieszczeniach i obiektach aresztu naleiy
bezzwlocznie zglaszae funkcjonariuszom lub pracownikom AS w Gdarisku;
8) w przypadku porazenia prqdem nalezy natychmiast uwolnie porazonego spod dzialania prqdu
elektrycznego poprzez odsuni~cie poraionego ze strefy niebezpiecznej za pomocq cz~sci
izolacyjnej - np. koca; nast~pnie naleiy natychmiast powiadomie oddzialowego bqdz innego
funkcjonariusza lub pracownika AS w Gdansku.
2.w celu unikni~cia porazenia prqdem zabrania si~:
1) korzystania zjakichkolwiek pracujqcych urzqdzen elektrycznych podczas korzystania z wody;
2) wlqczania do sieci urzqdzen, kt6rych obudowy, przewody zasilajqce, a przede wszystkim wtyczki
zasilajqce, zostaly zalane jakqkolwiek cieczq;
3) jakichkolwiek manipulacji ingerujqcych mechanicznie lub elektrycznie w cz~sci izolacyjne lub
obudowy urzqdzen znajdujqcych si~ w celi;
4) jakichkolwiek manipulacji ingerujqcych mechanicznie lub elektrycznie w cz~sci izolacyjne lub
obudowy osprz~tu elektrycznego - gniazd, wylqcznikow; dotyczy to w szczeg61nosci wyrywania
osprz~tu ze scian oraz usuwania bolc6w ochronnych.
Rozdzial 11.
Dni, godziny i miejsce przyjmowania skazanych i tymczasowo aresztowanych przez zast~pcow
dyrektora kieruj'1.cych oddzialami penitencjarnymi i innych przetoionych, lekarzy oraz sposob
skladania pisemnych prosb wnioskow i skarg.

§ 34.
dyrektora kierujqcy oddzialami penitencjarnymi przyjmujq skazanych i tymczasowo
aresztowanych wdniach roboczych administracji aresztu wgodzinach swojej pracy, w pomieszczeniach
oddzialu mieszkalnego.
Zast~pcy
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§3S.
Wychowawca przyjmuje skazanych i tymczasowo aresztowanych w dniach roboczych adrnlnistracji
aresztu wgodzinach swojej pracy, w pomieszczeniach oddzialu mieszkalnego.
§ 36.
Dyrektor szpitala i kierownicy dzial6w przyjmujq skazanych i tymczasowo aresztowanych w dniach
roboczych administracji aresztu w godzlnach swojej pracy, w pomieszczeniach oddzialu mieszkalnego,
ambulatorium lub szpitala.
§ 37.
1. Lekarz przyjmuje skazanych i tymczasowo aresztowanych, nie rzadziej nii co dwa tygodnie, w
oddziale rnieszkalnym, w pomieszczeniu do tego przeznaczonym, w dniach roboczych administracji
aresztu w godzinach od 07:30 do 15:30, wedlug nast~pujqcego porzqdku:
1) I Oddzial Penitencjarny:
a)piqtek, oddzialy 1, 2 Pawilonu C;
b)czwartek, oddzial3 Pawilonu C;
c)wtorek, oddzial4 Pawilonu C (przyj~cia realizowane Sq w pornieszczeniach ambulatorium);
d)piqtek, oddzial 5 Pawilonu C;
2) II Oddzial Penitencjarny:
a)poniedzialek, oddzialy Pawilonu M;
b)sroda, oddzialy Pawilonu K;
c)od poniedzialku do piqtku, szpital;
3) III Oddzial Penitencjarny:
a)poniedzia/ek, oddzial1 Pawilonu P;
b)czwartek, oddzial2 Pawilonu P;
c)wtorek, oddzia/3 Pawilonu P (przyj~cia realizowane Sq w pomieszczeniach ambulatorium):
d)sroda, oddzialy Pawilonu N.
2. W razie nag/ego zachorowania lub naglego pogorszenia stanu zdrowia, w dni powszednie i w
godzinach pracy administracji, przyj~cia skazanych i tymczasowo aresztowanych przez lekarza
realizowane Sq w pomieszczeniach ambulatorium; w dniach wolnych ad pracy i po godzinach pracy
administracji przyj~cia odbywajq si~ w gabinecie zabiegowym Oddzia/u Wieloprofilowego
Zachowawczego Szpitala i realizowane Sq przez lekarza dyzurnego.
§ 38.
1.lekarz stomatolog przyjmuje skazanych i tymczasowo aresztowanych w poradni stomatologicznej w
dniach roboczych admlnistracji aresztu w godzlnach od 07:30 do 15:30, wed/ug nast~pujqcego
porzqdku:
1) I Oddzial Penitencjarny:
a) poniedzia/ek, oddzial5 Pawilonu C;
b) sroda, oddzialy 3 i 4 Pawilonu C;
c)piqtek, oddzialy 1 i 2 Pawilonu C;
2) " Oddzial Penitencjarny:
a)poniedzialek, oddzialy Pawilonu K:
b)wtorek, oddzialy Pawilonu M;
c)czwartek, oddzial wieloprofilowy zachowawczy szpitala;
d)piqtek, oddzial gruzlicy szpitala;
3) III Oddzial Penitencjarny:
a)wtorek, oddzial 2 Pawilonu P;
b)czwartek, oddzial1 Pawilonu P, oddzialy Pawllonu N;
c)piqtek. oddzial3 Pawllonu P.
§ 39.
Zalecone przez lekarza leki Sq wydawane skazanym i tymczasowo aresztowanym przez personel
s/uiby zdrowia. Leki skazany i tymczasowo aresztowany ma obowiqzek polknqc przed wejsciem do celi
rnieszkalnej, w obecnosci pracownika sluiby zdrowia i funkcjonariusza dzlalu ochrony oraz popic je
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pfynem. Skazany i tymczasowo aresztowany ma obowiqzek poddania
lek6w.

si~

kontroli wlasciwego spozycia

§40.
Pisemne prosby, skargi i wnioski skazani i tymczasowo aresztowani skladajq osobiscie
oddzialowemu lub wychowawcy albo innym przelozonym, w trakcie realizacji przyj~e w oddziale.

Rozdzial12.
Dni, godziny, miejsce i porzctdek przeprowadzania widzen.

§ 41.
1.widzenia dla skazanych i tymczasowo aresztowanych odbywajq si~ w sali widzen, w nast~pujqcych
dniach:
1) w niedziele oraz w dniach roboczych administracji aresztu przypadajqcych od poniedzialku do
czwartku;
2) w nast~pujqce dni ustawowo wolne od pracy:
a) 6stycznia;
b) drugi dzien Wielkiej Nocy;
c) 3 maja;
d) dzien 80zego Ciala;
e) 11listopada;
~ drugi dzien 80zego Narodzenia.
2.widzenia dla skazanych i tymczasowo aresztowanych zakwaterowanych w Pawilonie N, odbywajq si~
w pomieszczeniu Pawilonu N.
3.Widzenia dla skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywajqcych w szpitalu odbywajq si~ za
zgodq lekarza. W uzasadnionych przypadkach lekarz moze wyrazie zgod~ na widzenie w budynku
szpitala.
4.widzenia dla osadzonych z niepelnosprawnosciq ruchowq, poruszajqcych si~ przy pomocy w6zka
inwalidzkiego, dwoch kul lokciowych lub balkonika mogq bye realizowane w pomieszczeniu
znajdujqcym si~ na poziomie zero w pawilonie P.
5.Zapisy os6b przybylych na widzenia odbywajq si~ w dniach widzen, w godzinach od 07:00 do 12:00.
6.widzenia rozpoczynajq si~ od godziny 07:30 i winny bye zakoriczone do godziny 15:30.
7.Skazani majq prawo korzystac z widzen z osobami najblizszymi, a z innymi osobami - po uzyskaniu
zgody dyrektora.
B.Zabrania si~ wynoszenia z celi na widzenia i przynoszenia do celi z widzenia zywnosci oraz
jakichkolwiek przedmiot6w bez uprzedniej zgody dyrektora.
9.przed rozpocz~ciem widzenia skazani i tymczasowo aresztowani oraz osoby odwiedzajqce zajmujq
miejsca wskazane przez funkcjonariusza prowadzqcego widzenia. Samowolne zmiany
wyznaczonego miejsca Sq zabronione. Naruszenie porzqdku oraz nie wykonywanie polecen stanowi
podstaw~ do przerwania widzenia lub zakonczenia go przed czasem. Decyzj~ w tym przedrniocie
podejmuje funkcjonariusz prowadzqcy widzenia.
10.Zabrania si~ przekazywania odziezy, obuwia i innych przedmiot6w pomi~dzy osobami
odwiedzajqcymi askazanymi i tymczasowo aresztowanymi.
Rozdzial13.
Dni, godziny i miejsca odprawiania naboienstw, spotkan religijnych oraz nauczania religii.
§42.
1.Miejscem odprawiania nabozenstw i nauczania religii dla wyznawc6w religii rzymsko-katolickiej i
prawoslawnej jest kaplica wi~zienna. Nabozeristwa odprawiane Sq w soboty, niedziele oraz, w
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zaleinosci od potrzeb, w innych dniach tygodnia, w godzinach od 08:00 do 15:30 lub ustalonych
odrfibnym planem. Nauczanie religii prowadzi sifi w dni robocze administracji aresztu, w godzinach
od 08:00 do 15:30 lub ustalonych odrfibnym planem.
2.Nauczanie re/igii i spotkania indywidua/ne bqdz grupowe z udziatem przedstawicieli innych kosciot6w
/ub zwiqzk6w wyznaniowych, odbywajq sifi w swietlicy centralnej, w pomieszczeniach
przeznaczonych do przeprowadzania czynnosci procesowych lub w innym wyznaczonym przez
dyrektora miejscu, w dni robocze administracji aresztu, w godzinach od 08:00 do 15:30.
3.Naboienstwa, spotkania re/igijne oraz nauczanie religii dla skazanych i tymczasowo aresztowanych
zakwaterowanych w Pawilonie N, odbywajq sifi w dni robocze administracji aresztu, w godzinach od
08:00 do 15:00 w pokoju wychowawcy Pawilonu N.
Rozdzial 14.
terminy, miejsce i spos6b dokonywania zakup6w artykut6w zywnosciowych i
wyrob6w tytoniowych oraz przedmiot6w dopuszczonych do sprzedazy wareszcie.

Cz~stotliwosc,

§ 43.
1.Zakupy artykul6w iywnosciowych, wyrob6w tytoniowych i przedmiot6w dopuszczonych do sprzedaiy
w areszcie odbywajq sifi trzy razy w miesiqcu w dniach roboczych administracji aresztu, w terminach
ustalonych wplanie zakup6w zatwierdzonym przez dyrektora.
2.Jezeli skazany lub tymczasowo aresztowany otrzyma do dyspozycji srodki pienifizne w terminie
realizacji zakup6w, zakupy zrealizowane zostanq w nastfipnym terminie. Skazany lub tymczasowo
aresztowany, kt6ry w terminie realizacji zakup6w otrzymal do dyspozycji srodki pienifizne, moze, w
szczeg6/nie uzasadnionych przypadkach, zwr6cie sifi z pisemnq prosbq do dyrektora 0 mozliwose
dokonania zakup6w jeszcze w tym terminie.
3.Dodatkowe zakupy wynikajqce z udzielonych skazanym i tymczasowo aresztowanym nagr6d bqdz
ulg, realizowane Sq w terminach uzgodnionych indywidualnie.
4.Przed dokonaniem zakup6w skazany i tymczasowo aresztowany zapoznaje sifi z wydrukiem
komputerowym, na kt6rym naniesiona jest aktualna kwota pienifidzy pozostajqca do jego dyspozycji
oraz informacja 0 ograniczeniu lub pozbawieniu moi/iwosci realizacji zakup6w.
5.w toku realizacji zakup6w na wydrukach komputerowych winien bye zlozony podpis sprzedawcy i
czytelny podpis skazanego lub tymczasowo aresztowanego.
6.Skazany lub tymczasowo aresztowany zakwaterowany w Pawilonie N, zamierzajqcy dokonae
zakup6w, sporzqdza listfi artykul6w, kt6re chce kupie. Ustfi przekazuje oddzialowemu, kt6ry rea/izuje
zakupy. Oddzialowy przekazuje osadzonemu zakupy wraz z wydrukiem komputerowym, na kt6rym
naniesiona jest aktualna kwota pienifidzy pozostajqca do jego dyspozycji oraz informacja 0
ograniczeniu mozliwosci realizacji zakup6w. Wydruk komputerowy podpisany jest przez sprzedawcfi
oraz funkcjonariusza dokonujqcego kontroli zakupionych artykul6w. Osadzony podpisuje czytelnie
wydruk komputerowy.
Rozdzial 15.
Godziny i spos6b przyjmowania i wydawania korespondencji oraz paczek.

§ 44.
1.Korespondencja przekazywana jest osobiscie przez nadawcfi oddzialowemu podczas ape/u
wieczornego lub wychowawcy w godzinach jego pracy. Skazany i tymczasowo aresztowany
wypelnia pisemne potwierdzenie odbioru korespondencji urzfidowej. przyjmujqcy korespondencjfi
urZfidowq wydaje nadawcy pisemne potwierdzenie jej odbioru. Korespondencjfi kierowanq do
Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka w Strasburgu i innych mifidzynarodowych organ6w
ochrony praw czlowieka, skazany lub tymczasowo aresztowany moze przekazae do wyslania
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codziennie bezposrednio oddzialowemu lub wychowawcy albo wrzucie wraz z do/qczonym do niej
wypetnionym pisernnym potwierdzeniem odbioru do skrzynki znajdujqcej si~ w oddziale
mieszkalnym. Skrzynki otwierane Sq codziennie przez oddzialowego lub wychowawc~, kt6ry
przekazuje nadawcy sporzqdzone potwierdzenie odbioru korespondencji urz~dowej. Datq przyj~cia
korespondencji do wyslania jest data otwarcia skrzynki.
2.Skazany i tymczasowo aresztowany nie posiadajqcy srodk6w pieni~znych otrzymuje papier i koperty.
Wrazie stwierdzenia, ze skazanemu albo tymczasowo aresztowanemu nie przysluguje wynikajqce z
regulamin6w organizacyjno-porzqdkowych wykonywania kary pozbawienia wolnosci i tymczasowego
aresztowania, uprawnienie do oplacenia korespondencji, jest ona zwracana nadawcy.
3.Skazani skierowani do odbywania kary w zakladzie karnym typu zamkni~tego przekazujq
korespondencj~ do wyslania w spos6b umozliwiajqcy jej cenzur~. Powyzsze nie dotyczy
korespondencji:
1)skazanego z obroncq lub pelnomocnikiem b~dqcym adwokatem lub radcq prawnym;
2)prowadzonej z organami sCigania, wymiaru sprawiedliwosci i innymi organami panstwowymi,
organami samorzqdu terytorialnego, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw
Dziecka, organami powotanymi na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitq Polskq
umaw mi~dzynarodowych dotyczqcych ochrony praw czlowieka oraz przedstawicielem
nieb~dqcym
adwokatem ani radcq prawnym, kt6ry zostal zaaprobowany przez
Przewodniczqcego Izby Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka do reprezentowania
skazanego przed tym Trybunalem.

§45.
Przekazywanie skazanym i tymczasowo aresztowanym korespondencji odbywa si~ osobiscie przez
uprawnionego funkcjonariusza w dni robocze administracji aresztu w godzinach pracy administracji.

§46.
1.Administracja aresztu realizuje uprawnienie skazanych i tymczasowo aresztowanych do otrzymania
paczki zywnosciowej w dniach i godzinach pracy punktu sprzedazy prowadzonego przez BIGB
Baltica. Realizacja uprawnienia do otrzymania paczki iywnosciowej nast~puje po sprawdzeniu czy
skazany lub tymczasowo aresztowany ma prawo do otrzymania takiej paczki w bieiqcym miesiqcu.
2.Skazany i tymczasowo aresztowany sklada pisemne zam6wienie na realizacj~ uprawnienia do
otrzymania paczki iywnosciowej w dniu roboczym adrninistracji aresztu wychowawcy oddzialu
penitencjarnego, w ktarym pozostaje zakwaterowany. Rea/izacja uprawnienia odbywa si~ na
zasadach okreslonych dla dokonywania zakup6w - przepisy § 43 ust. 4 - 6 stosuje si~ odpowiednio.
3.Zam6wienie na paczk~ iywnosciowq moie bye zloione przez osob~ najbliiszq, w czasie widzenia
odbywajqcego si~ w dniu roboczym administracji aresztu, w punkcie sprzedazy prowadzonym przez
BIGB Baltica, bqdz drogq elektronicznq. Realizacja uprawnienia do otrzymania paczki zywnosciowej
nast~puj~ po sprawdzeniu czy skazany lub tymczasowo aresztowany ma prawo do otrzymania takiej
paczki w biezqcym miesiqcu, a takze czy osoba skladajqca zam6wienie jest osobq najbliiszq dla
skazanego lub tymczasowo aresztowanego.
4.Realizacja uprawnienia do otrzymania paczki iywnosciowej nast~puje w terminie nie dtuiszym nii 5
dni roboczych administracji aresztu od dnia wplyni~cia zam6wienia oraz zaksi~gowania wplaty za to
zam6wienie.
5.Paczki ze srodkami higieny wydawane Sq skazanym i tymczasowo aresztowanym za posrednictwem
oddzialowego po wykonaniu kontroli ich zawartosci, do godziny 17:45. Srodki lecznicze znajdujqce
si~ w paczce przechowywane Sq przez stuzb~ zdrowia i wydawane skazanemu lub tymczasowo
aresztowanemu przez personel sluzby zdrowia. Paczki zawierajqce odziez, obuwie i bielizn~
wydawane Sq w dniu realizacji doprowadzen skazanych lub tymczasowo aresztowanych do
magazynu rzeczy wlasnych.
6.Potwierdzeniem uprawnienia do otrzymania paczki z odziezq, bieliznq, obuwiem, srodkami higieny lub
innymi przedmiotami jest wydanie przez wychowawc~ talonu okreslajqcego rodzaj i ilose
asortymentu, na kt6ry dyrektor wyrazil zgod~. Potwierdzeniem uprawnienia do otrzymania paczki ze
srodkami leczniczymi jest wydanie przez pracownika sluiby zdrowia talonu okreslajqcego rodzaj i
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ilosc srodk6w leczniczych, na kt6re dyrektor wyrazit zgod~. Talon uprawniajqcy do otrzymania paczki
jest wainy przez 60 dni ad daty jego wystawienia.
7.Paczki z odzieiq, bieliznq, obuwiem, srodkami higieny lub innymi przedmiotami, niespetniajqce
warunk6w okreslonych w pkt. 6 lub posiadajqce artykuty, kt6rych sprawdzenie jest niemoiliwe bez
naruszenia w istotny spos6b ich substancji, jak tei artykuly w opakowaniach utrudniajqcych kontro!~
ich zawartosci, nie dostarcza si~ osadzonemu. Paczk~ zwraca si~ do nadawcy na koszt skazanego
lub tymczasowo aresztowanego, a w uzasadnionych przypadkach na koszt aresztu sledczego.

Rozdziat 16.
Oni, godziny i miejsce bezposredniego kontaktowania siQ z przedstawicielami podmiot6w, 0
kt6rych mowa wart. 38 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego.
§47.
Skazanym umoi!iwia si~ kontakt z przedstawicielami podmiot6w okreslonych wart. 38 §1 kkw w dni
robocze administracji aresztu w godzinach ad 08:00 do 15:00 w pomieszczeniach przeznaczonych do
przeprowadzania czynnosci procesowych.

Rozdziat 17.
Osoby upowainione do przyznawania nagr6d i ulg oraz wymierzania kar dyscyplinarnych.
§48.
Osobami przyznajqcymi nagrody i ulgi oraz wymierzajqcymi kary dyscyplinarne Sq dyrektor i
zast~pcy dyrektora kierujqcy oddzialami penitencjarnymi.

Rozdzial18.
Godziny, czas trwania i miejsce korzystania z samoinkasujctcych aparat6w telefonicznych.
§49.
1.Aparaty telefoniczne dla skazanych i tymczasowo aresztowanych umieszczone Sq w oddziatach
mieszka!nych.
2.Skazani i tymczasowo aresztowani, za zgodq organu, do kt6rego dyspozycji pozostajq, korzystajq z
aparat6w telefonicznych jeden raz w ciqgu dnia, w godzinach ad 08:30 do 12:10 i ad 13:50 do 17:30.
Skazani i tymczasowo aresztowani zakwaterowani w Pawilonie N korzystajq z aparat6w
telefonicznych jeden raz w ciqgu dnia w godzinach ad 08:30 do 12:00 i ad 13:50 do 15:30.
3.Rozmowy telefoniczne realizowane Sq wedlug kolejnosci zgloszen. Zgtoszenia przyjmuje oddzialowy
do konca apelu wieczornego, dnia poprzedniego. Pierwszenstwo korzystania z aparatu
telefonicznego majq tymczasowo aresztowani, chcqcy skontaktowac si~ z obroncq lub
peinomocnikiem b~dqcym adwokatem lub radcq prawnym.
4.Czas korzystania z aparatu telefonicznego wynosi do 5 minut, z wytqczeniem rozm6w z podmiotami, a
kt6rych mowa wart. 8 § 3 Kkw oraz wart. 215 § 1 Kkw. Skazany chcqcy skontaktowac si~ z ww.
podmiotami winien przedstawic dokument potwierdzajqcy stosunek prawny istniejqcy pomi~dzy
skazanym a podmiotem np. pelnomocnictwo lub zarzqdzenie a wyznaczeniu obroncy z urz~du,
Dokument taki powinien zawierac dane pozwalajqce na weryfikacj~ podmiotu lj, nazw~, imi~ i
nazwisko oraz numer telefonu do podmiotu. Skazany okazuje taki dokument na wezwanie
oddzia!owego, przed doprowadzeniem do aparatu telefonicznego. W przypadku braku moiliwosci
reaIizacji rozmowy telefonicznej w dniu zg!oszenia, uprawnienie zostanie zrealizowane w dniach
nast~pnych.

5,W uzasadnionych wypadkach za zgodq dyrektora, skazani majq moiliwosc nawiqzania kontaktu z
rodzinq i innymi osobami bliskimi za posrednictwem komunikatora internetowego Skype, Polqczenia
realizowane Sq w dni robocze administracji aresztu w godzinach od 08:30 do 12:30 i od 13:50 do
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17:30. Ola skazanych zakwaterowanych w pawilonie N potqczenia realizowane Sq w dni robocze
administracji aresztu w godzinach od 08:30 do 12:00 i od 13:50 do 15:30

Rozdzial19.
Korzystanie z odbiornik6w RTV.
§ 50.
1.Sprz~t RTV przyjmowany jest tylko na podstawie pisemnej zgody dyrektora w poniedzialki i piqtki,
opr6cz dni wolnych, wgodzinach od 08:30 do 11 :30. Nie zezwala si~ na przyjmowanie sprz~tu jeieli:
w celi znajduje si~ uiytkowany odbiornik lub jeden z osadzonych zakwaterowanych w celi posiada
sprawny odbiornik w depozycie.
2.Po przetransportowaniu skazanego lub tymczasowo aresztowanego z innego zakladu karnego albo
aresztu sledczego sprz~t RTV podlega kontroli technicznej. Na posiadanie sprz~tu RTV w celi
wymagana jest zgoda dyrektora Aresztu Sledczego w Gdarisku, niezaleznie od uprzedniej zgody
wydanej przez dyrektora innej jednostki penitencjarnej.
3.W celi mieszkalnej moze znajdowac si~ jeden odbiornik RTV.
4.Pobieranie i zdawanie sprz~tu przez skazanych i tymczasowo aresztowanych odbywa si~ w
poniedzialki i piqtki, opr6cz dni wolnych, w godzinach od 12:30 do 15:00. Skazany lub tymczasowo
aresztowany pobranie sprz~tu kwituje podpisem w karcie depozytowej.
5.0dbiorniki telewizyjne i radiowe przyjmowane Sq do aresztu tylko sprawne technicznie. Muszq
posiadac oryginalne sieciowe przewody polqczeniowe, a w przypadku odbiornik6w TV wymagany
jest przew6d abonencki 0 dlugosci od 1,5 m do 5 m i posiadajqcy dwa wtyki koncentryczne 75 0
(nie dotyczy osadzonych zakwaterowanych w pawilonie N). przyjmowane Sq odbiorniki TV z
przekqtnq ekranu tylko do 19 cali oraz posiadajqce wbudowany wewnqtrz tuner naziemnej telewizji
cyfrowej OVB-T (MPEG-4).
6.0dbiorniki TV muszq posiada6 gniazdo antenowe przystosowane do wtyku koncentrycznego 75 O.
7.Przyj~ciu podlega wylqcznie sprz~t RTV, w kt6rym sprawne pokr~tla i przelqczniki regulacji sily glosu i
ustawiania kanal6w Sq zamontowane w odbiorniku, aglosniki Sq zamontowane na stale.
8.Nie jest przyjmowany oraz wydawany do uiytkowania sprz~t RTV, w kt6rym istnieje moiliwos6 zapisu
lub odczytu danych zewn~trznych poprzez plyty lub kasety lub posiadajqcy dodatkowe funkcje
mogqce miec wplyw na bezpieczer'lstwo jednostki (m. in. zasilanie sprz~tu za pomocq ztqcza USB).
W przypadku posiadania przez odbiornik gniazd USB lub innych czytnik6w pami~ci flash, Sq one
plombowane w spos6b uniemozliwiajqcy korzystanie z nich bez naruszenia plomby.
9.Nie jest przyjmowany sprz~t RTV po dokonaniu przer6bek, powodujqcych zrnian~ ich przeznaczenia 
decyduje przeznaczenie fabryczne sprz~tu. Stan srub przyjmowanego sprz~tu RTV powinien
umoiliwiac bezproblemowe ich odkr~cenie. Wprzypadku braku moiliwosci rozkr~cenia sprz~tu RTV
zostanie on sprawdzony poprzez urzqdzenie skanujqce RTG do kontroli bagaiu.
10.0dbiorniki TV na teren aresztu winny bye dostarczane z pilotem. Na czas kontroli dzialania i
dostrojenie kanal6w nadawanych w sieci jednostki pilot za posrednictwem kwatermistrza oddzialu
penitencjarnego jest pobierany, a po wykonaniu czynnosci niezwlocznie deponowany w magazynie
rzeczy wlasnych osadzonych.
11.Plomby gwarancyjne sprz~tu RTV podczas kontroli ulegajq naruszeniu. Osoba ubiegajqca si~ 0
zgod~ na posiadanie sprz~tu RTV wyraza na powyzsze akceptacj~. Jej brak b~dzie przyczynq
odmowy wydania zgody na posiadanie sprz~tu. Po dokonanej kontroli sprz~t jest plombowany. W
przypadku uszkodzenia plomb w sprz~cie RTV przez skazanego lub tymczasowo aresztowanego
traci wainosc zgoda na jego posiadanie.
12.0ysponentem sprz~tu jest wy/qcznie skazany lub tymczasowo aresztowany potwierdzajqcy odbi6r z
depozytu. W przypadku zwolnienia z jednostki albo przetransportowania skazany lub tymczasowo
aresztowany zobowiqzany jest do zabrania posiadanego sprz~tu ze sobq.
13.Sprz~t uszkodzony bqdz nie spelniajqcy wymog6w bezpieczeristwa zostaje zdeponowany w
depozycie skazanego lub tymczasowo aresztowanego. Administracja aresztu nie ponosi
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odpowiedzialnosci za zniszczenia i koszty naprawy sprz~tu. W sytuacji koniecznosci naprawy
skazany lub tymczasowo aresztowany moze zwr6cie si~ z pisemnq prosbq 0 wyrazenie zgody na
przekazanie sprz~tu osobie z zewnqtrz (ze wskazaniem jej personali6w i adresu zamieszkania).
14'wydane do cel mieszkalnych odbiorniki telewizyjne mogq bye umieszczone wyfqcznie na p61kach
pod telewizor, zamontowanych przez administracj~.
15.W przypadku nieprzestrzegania przez skazanego lub tymczasowo aresztowanego zasad korzystania
ze sprz~tu radiowo-telewizyjnego lub korzystania z niego w spos6b zakl6cajqcy ustalony porzqdek,
zgoda na posiadanie sprz~tu zostaje cofni~ta, a sprz~t zdeponowany. Decyzj~ 0 wycofaniu zgody
podejmuje zast~pca dyrektora kierujqcy oddzialem penitencjarnym. Do czasowego zdeponowania
sprz~tu upowazniony jest wlasciwy dla osadzonego przelozony.
16.Administracja Aresztu Sledczego w Gdansku nie ponosi kosztow oplat abonamentowych za
uzywane przez skazanych i tymczasowo aresztowanych odbiorniki RTV. Uregulowanie oplat
abonamentowych jest obowiqzkiem uzytkownika odbiornika RTV.
17.Administracja Aresztu Sledczego w Gdansku nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia i
zniszczenia sprz~tu RTV powstale w wyniku przeprowadzenia kontroli technicznej lub transportu
oraz koszty ich naprawy.
18.Jezeli posiadany przez skazanego lub tymczasowo aresztowal1ego sprz~t RTV utrudnia
konwojowanie, zostaje on przekazany albo przeslany na koszt osadzonego osobie wskazanej jako
upowazniona do odbioru tego sprz~tu. Wprzypadku nieodebrania przez wskazanq przez skazanego
lub tymczasowo aresztowanego osob~ sprz~tu RTV pozostalego w areszcie, przekazywany on jest
magazynu rzeczy wlasnych osadzonych. Do sprz~tlJ tego stosuje si~ przepisy 0 likwidacji
niepodj~tych depozytow majqce zastosowanie w przypadku post~powania z niepodj~tymi rzeczami
wlasnymi przez skazanych, ktorzy dokonali ucieczki, nie powrocili z przepustki w wyznaczonym
terminie, zmarli lub zostali zwolnieni zjednostki.
19.1abrania si~ samodzielnego wykonywania sprz~tu audiowizualnego i posiadania takiego sprz~tu w
celach.
Rozdziaf 20.
Przepisy porz'l.dkowe.

§ 51.
1. W trakcie ciszy nocnej trwajqcej od godziny 21 :00 do godziny 06:00 zezwala si~ na korzystanie z
odbiornikow RTV w sposob nie zaklocajqcy spokoju innym skazanym lub tymczasowo aresztowanym i
umozliwiajqcy wykonywanie czynnosci sluzbowych przez funkcjonariuszy aresztu.
2. Wtrakcie ciszy nocnej zabrania si~:
1)glosnego zachowania;
2)pozostawiania wlqczonych odbiornikow prqdu podczas snu wszystkich osadzonych wceiL
§ 52.
Skazany i tymczasowo aresztowany zajmuje miejsce do spania wyznaczone przez wychowawc~ lub
oddzialowego z uwzgl~dnieniem zalecen medycznych. Dba 0 wlasciwe uzytkowanie lozka, materaca,
poscieli oraz pozosta/ego sprz~tlJ kwaterunkowego wceiL Zglasza na biezqco stwierdzone usterki.
§ 53.
Srodki do utrzymania higieny osobistej oraz srodki do utrzymania czystosci w miejscu
zakwaterowania wydaje administracja w terminie do 5 dnia kazdego miesiqca.
§ 54.
Wypranq bielizn~ i odziez mozna suszyc wylqcznie wzdluz kraw~dzi lozka nie zaslaniajqc obserwacji
celi wylqcznie do czasu jej wyschni~cia, a w celach mieszkalnych, w ktorych Sq suszarki - wylqcznie na
suszarkach.
§ 55.
Usuwanie z cel makulatury, opakowan, resztek zywnosci odbywa si~ w szpitalu codziennie, a w
pozostalych oddzialach - od poniedzialku do piqtku, oprocz dni wolnych od pracy administracji aresztu.
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Odpady przeznaczone do usuni~cia z celi majq bye posegregowane poprzez oddzielenie odpadow
papierowych (gazety i czasopisma) i kartonowych, baterii, butelek plastikowych oraz zepsutych
urzqdzen elektrycznych.
§ 56.
Zezwala si~ na leienie w porze dziennej, w czasie wolnym na zascielonym i przykrytym kocem tOiku
po wykonaniu czynnosci porzqdkowych i spoiyciu dostarczonego przez administracj~ positku.
§ 57.
Zabrania si~:
1)porozumiewania si~ ze skazanymi i tymczasowo aresztowanymi z innej celi;
2)przekazywania do innych cel jakichkolwiek przedmiot6w;
3)demontowania oraz wynoszenia z celi sprz~tu i przedmiot6w stanowiqcych jej wyposaienie;
4)wyjmowania skrzydet okiennych, drzwi kqcika we, zdejmowania i zasfaniania kloszy oswietlenia
celi;
5)pozostawiania otwartych okien w sezonie grzewczym:
a)podczas nieobecnosci osadzonych wceli;
b)w porze nocnej;
6)pozostawiania odkr~conych kran6w wcelach;
7)pozostawiania wfqczonych urzqdzen elektrycznych czy oswietlenia po opuszczeniu toalety, bqdz
celi;
8)korzystania ze sprz~tu kwaterunkowego wspos6b niezgodny z]ego przeznaczeniem;
9)sporzqdzania napis6w na scianach i sprz~cie kwaterunkowym oraz naklejania i wieszania na
scianach lub sprz~cie kwaterunkowym jakichkolwiek przedmiot6w;
10)samowolnego przemieszczania toiek i szafek;
11 )wylewania wody i wyrzucania przedmiot6w, w tym iywnosci, przez okna celi oraz innych
pomieszczen;
12)zastawiania i zastaniania wizjerow, okien, krat, luster i kamer;
13)gromadzenia nadmiernej ilosci srodk6w higienicznych i sanitarnych wydawanych przez
administracj~;

14)gromadzenia makulatury, zuiytych pojemnik6w oraz opakowan wykonanych ze szkta i tworzywa
sztucznego;
15)gromadzenia lek6w;
16)samodzielnego wykonywania napraw instalacji i urzqdzen elektrycznych, wodociqgowych i
kanalizacyjnych;
17)uiywania pizam w porze dziennej (za wyjqtkiem skazanych i tymczasowo aresztowanych
przebywajqcych w szpitalu).

Rozdzial 21.
Przepisy koncowe.
§ 58.

Traci moc:
Zarzqdzenie nr 4/2017 Dyrektora Aresztu Sledczego w Gdarisku z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie porzqdku wewn~trznego dla osadzonych przebywajqcych w Areszcie Sledczym
wGdansku;
§ 59.
Porzqdek wewn~trzny wchodzi w zycie z dniem 18 kwietnia 2017 r.
Z upowaznienia:
Zast~pca Dyrektora Aresztu Sledcz
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Gdansku

