ZARZĄDZENIE
DYREKTORA

Nr 2/2018

ARESZTU ŚLEDCZEGO

W MYSŁOWICACH

z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie porządku wewnętrznego w Areszcie Śledczym w Mysłowicach

Na podstawie art.13 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 631 z późn. zm., ost. zm.: Dz. U z 2017 r., poz. 1321) oraz art. 73 § 2 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 665 z późn. zm., ost. zm.:
Dz. U z 2017 r., poz. 2400) w związku z § 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonywania tymczasowego
aresztowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 2290), oraz§ 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonania kary pozbawienia
wolności (Dz. U. z 2016 r. poz. 2231) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się porządek wewnętrzny w Areszcie Śledczym w Mysłowicach, w treści zawartej
w Załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 i Nr 8, stanowiących integralną część niniejszego
zarządzenia.

§ 2. Traci moc dotychczasowe Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Aresztu Śledczego w Mysłowicach z dnia
3 stycznia 2017 r. w sprawie porządku wewnętrznego w Areszcie Śledczym w Mysłowicach z późniejszymi
zmianami.

§ 3. Zarządzeniewchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2/2018
Dyrektora
Aresztu Śledczego
w Mysłowicach
z dnia 2 stycznia 2018 r.

Rozdział I
PRZEPROWADZANIE

APELU

§1. 1. Godziny oraz sposób przeprowadzania apelu.
2. Apel poranny odbywa się:
1) w dni powszednie
godzina 510
2) w niedziele i święta
godzina 71o'.
3. Apel wieczorny:
1) we wszystkie dni
godzina 1810.
4. Do apelu obowiązuje osadzonych schludny ubiór, stosowny do pory roku. Zabrania
się uczestnictwa w apelu jedynie w bieliźnie osobistej lub piżamie .
5. Po wejściu do celi dowódcy zmiany osadzeni pozostają w pozycji stojącej.
6. Skazani korzystają z elementów odzieży skarbowej.
7. Ustala się następujący kompletny strój osadzonego w porze letniej (tj. od 1 maja do
15 września): spodnie długie, koszula lub koszulka typu T-shirt i obuwie, a w pozostałym
czasie: spodnie długie, koszula z długim rękawem, bluza i obuwie, który obowiązuje
osadzonych udających się na:
1) rozmowy z przedstawicielami administracji,
2) Komisję Penitencjarną,
3) posiedzenia Sądu Penitencjarnego, odbywające się na terenie jednostki,
4) widzenia;
5) czynności procesowe realizowane na terenie jednostki.

Rozdział li
CZAS PRZEZNACZONY NA SEN, ZAJĘCIA WŁASNE, PRACĘ,
ZAJĘCIA KULTURALNO-OŚWIATOWE I SPORTOWE

§ 2.1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach:
1) w dni powszednie
- od 22°0 do 6°0
'
2) w niedziele i święta
- od 22°0 do 7°0.
2. Pobudka odbywa się:
1) w dni powszednie
- godzina 6°0,
2) w niedziele i święta
- godzina 7°0.
3. Energia elektryczna do gniazdek znajdujących się w celach mieszkalnych
dostarczana jest:

1) od poniedziałku do czwartku w godzinach od 6°0 do 24°0,
2) od piątku do niedzieli w godzinach od 6°0do 1°0.
4. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor aresztu może wyrazić zgodę na wydłużenie
czasu dostarczania energii do gniazdek znajdujących się w celach mieszkalnych.
5. Godziny pobudki i toalety porannej dla osadzonych zatrudnionych w kuchni
i radiowęźle są ustalane oddzielnie, zgodnie z grafikami godzin pracy.
6. Zajęcia własne - czas wolny dla osadzonych:
1) od godziny 16°0 do 1745,
2) od godziny 1845 do 22°0.
7. Czas przeznaczony na pracę:
1) Osadzeni zatrudnieni wewnątrz aresztu pracują w godzinach:
a) radiowęzeł (system jednozmianowy) - od godziny 6°0 do 14°0,
w tym 1 godzina przerwy;
b) kuchnia (system zmianowy)
- od godziny 5°0 do 13°0
- od godziny 6°0 do 14°0
- od godziny 9°0 do 17°0
c) pozostali zatrudnieni - faktyczny czas pracy określa część etatu, na jaką
zatrudniony jest osadzony, osadzeni pracują w ruchomym czasie pracy
w godzinach od 730 do1730;
d) czas pracy osadzonych zatrudnionych nieodpłatnie, przy pracach porządkowych
i pomocniczych wynosi do 90 godzin w miesiącu lub za zgodą osadzonego powy
żej 90 godzin w miesiącu.
e) efektywny czas pracy osadzonych nie obejmuje przerw w pracy przeznaczonych
na spożywanie posiłków, kąpiel, udział w czynnościach procesowych,
uczestniczenie w widzeniach.
8. Zajęcia kulturalno - oświatowe i sportowe.
1) Radiowęzeł, za pośrednictwem którego nadawane są programy radiowe i audycje
własne emitowane są, z wyłączeniem czasu przeprowadzania apelu:
a) w dni powszednie
- od godziny 6°0 do 13°0,
- od godziny 15°0 do 22°0,
b) w niedziele i święta
- od godziny 7°0 do 14°0,
- od godziny 15°0 do 22°0.
c) w uzasadnionych przypadkach dyrektor aresztu może wydłużyć lub skrócić czas
nadawania programów.
2) Biblioteka jest czynna w dni robocze w godzinach od 8°0 do 15°0. Zasady korzystania
z biblioteki określa jej regulamin. Zapisy nowych czytelników oraz wymiana książek
(według indywidualnych zgłoszeń) odbywa się raz w tygodniu, zgodnie z grafikiem, który
określa Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Codziennie, w godzinach pracy
biblioteki, istnieje możliwość korzystania z kodeksów i regulaminów oraz stanowiska
komputerowego z dostępem do wybranych serwisów (w tym Biuletynu Informacji
Publicznej Służby Więziennej) oraz bazy aktów prawnych. Osadzeni zainteresowani
skorzystaniem ze stanowiska komputerowego zgłaszają potrzeby w tym zakresie
wychowawcy oddziału mieszkalnego, w którym są zakwaterowani.
3) Zajęcia świetlicowe i rekreacji ruchowej realizowane są według planu zatwierdzonego
przez dyrektora aresztu:
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a) zajęcia w świetlicy realizowane są w godzinach:
od godziny 8°0do 12°0,

od godziny13°0 do 15°0,
od godziny17°0 do 1750,
b) zajęcia rekreacji ruchowej odbywają się w godzinach:
od godziny 8°0do 12°0,
od godziny13°0 do 1750,
4) Na terenie aresztu zabrania się uprawiania sportów walki.
5) Spotkania Grupy Anonimowych Alkoholików „W drodze" odbywają się w co drugą
środę na terenie tutejszej jednostki penitencjarnej. Kierowanie osób zainteresowanych
odbywa się za pośrednictwem wychowawców lub psychologów.

Rozdział Ili
CZAS I MIEJSCE SPOŻYWANIA POSIŁKÓW
§ 3. Wydawanie posiłków dostarczonych przez administrację odbywa się:
1. W dni powszednie:
1) śniadanie
- w godz. od 7°0 do 730
2) obiad
- w godz. od 1130 do1230
'
3) kolacja
- w godz. od 1530 do 1630.
2. W niedziele i święta:
1) śniadanie
- w godz. od 740 do 810,
2) obiad
- w godz. od 1130 do 1230,
3) kolacja
w godz. od 1530 do 1630.
3. Osadzeni spożywają posiłki w celach mieszkalnych, a osoby zatrudnione w miejscu
pracy.
I

Rozdział IV
ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TERENIE ARESZTU
§ 4.1. Ruch osadzonych po terenie aresztu odbywa się w sposób zorganizowany
i pod nadzorem, pojedynczo lub w grupach, w porze od zakończenia apelu porannego
do rozpoczęcia apelu wieczornego tj. w godzinach od 630 do 18°0, z wyjątkiem
osadzonych zatrudnionych w kuchni.
2. Osadzeni zgłaszający się na rozmowy, wzywani do ambulatorium , magazynu
itp. są doprowadzani przez wyznaczonych funkcjonariuszy.
3. Ruch grup osadzonych po terenie aresztu odbywa się w szykach zwartych, pod
nadzorem wyznaczonych funkcjonariuszy Służby Więziennej, w oparciu o zatwierdzone
przez dyrektora dokumenty.
4. Czas od zakończenia piątkowego apelu wieczornego do rozpoczęcia niedzielnego
apelu porannego wyznacza się jako czas przeznaczony na utrzymanie odzieży
skarbowej w należytej czystości.
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Rozdział V
CZAS I PORZĄDEK ODBYWANIA SPACERÓW
ORAZ KORZYSTANIA Z KĄPIELI I STRZYŻENIA.

§ 5.1. Czas trwania spaceru wynosi co najmniej 60 minut. Spacery odbywają się
codziennie w godzinach od 8°0 do 1630, według ustalonego planu spacerów
zatwierdzonego przez dyrektora.
2. Osadzeni pracujący korzystają ze spaceru po pracy.
3. Osadzeni odbywają spacer w wyznaczonej grupie i na wyznaczonym placu
spacerowym.
4. W czasie spaceru nie wolno porozumiewać się z osadzonymi przebywającymi
w celach mieszkalnych, osadzonymi z innej grupy spacerowej i osobami postronnymi
oraz przekazywać im lub odbierać od nich jakichkolwiek przedmiotów.
5. W przypadku naruszenia zasad odbywania spaceru, spacer może być zakończony
przed przeznaczonym na niego czasem.
6. Dopuszcza się możliwość wynoszenia przez osadzonych na place spacerowe napo
jów w butelkach plastikowych o pojemności maksymalnie 0,51.
7. W każdy pierwszy i ostatni wtorek miesiąca, w czasie trwania spaceru, zezwala się na
trzepanie koców.
8. Osadzeni korzystają z ciepłej kąpieli dwa razy w tygodniu. Zatrudnieni przy pracach
brudzących korzystają z kąpieli stosownie do potrzeb. Czas trwania kąpieli wynosi
minimum 1 O minut , przy czym czas wypływu wody z armatury natryskowej wynosi
minimum 6 minut. Kąpiele odbywają się w wyznaczone dni, zgodnie z planem
zatwierdzonym przez dyrektora aresztu, który określa Załącznik Nr 3 do zarządzenia.
9. Umożliwia się skorzystanie osadzonym z usług fryzjera raz w miesiącu,
w wyznaczone dni, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
1 O. Nowo przyjęci do aresztu korzystają z kąpieli w miarę możliwości w dniu przyjęcia.
11. Przy okazji pierwszej kąpieli w tygodniu dokonuje się wymiany bielizny według
następujących zasad:
1) koszule, podkoszulki oraz ręczniki i ścierki do naczyń są wymieniane co tydzień,
2) bielizna pościelowa podlega wymianie raz na dwa tygodnie.
12. Powyższe uregulowania dotyczą osób skazanych oraz tych tymczasowo
aresztowanych i ukaranych, którzy otrzymali bieliznę osobistą od administracji.
Rozdział VI
PALENIE WYROBÓW TYTONIOWYCH

§ 6.1. Dopuszcza się palenie tytoniu w czasie pobytu w celach mieszkalnych
przeznaczonych dla osób palących.
2. Osadzeni zatrudnieni mogą palić wyroby tytoniowe w czasie pracy wyłącznie
w miejscach do tego wyznaczonych.
3. Dopuszcza się palenie tytoniu podczas realizacji spacerów wyłącznie w miejscach do
tego wyznaczonych.
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4. Zakazuje się palenia tytoniu podczas zajęć kulturalno-oświatowych
ruchowej.

i zajęć rekreacji

Rozdział VII
ODZIEŻ I PRZEDMIOTY, KTÓRE MOŻNA POSIADAĆ W CELI

§ 7 .1 . Osadzony ma prawo posiadać w celi mieszkalnej dokumenty związane
z postępowaniem, którego jest uczestnikiem, do 9 litrów napojów (oprócz artykuły
żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg), wyroby tytoniowe, środki higieny
osobistej, przedmioty osobistego użytku, zegarek, listy, fotografie członków rodziny
i innych osób bliskich, przedmioty kultu religijnego do 1 O sztuk, materiały piśmienne, no
tatki osobiste, książki do 5 sztuk oprócz wypożyczonych z biblioteki zakładu, prasę
o łącznej wadze do 0,5 kg i gry świetlicowe.
2. Osadzony posiadający status skazanego otrzymuje od administracji do użytkowania
komplet wierzchniej odzieży więziennej oraz obuwie. Po złożeniu stosownej prośby
skierowanej do dyrektora otrzymuje bieliznę i klapki.
3. Łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu
osadzonego w trakcie pobytu w areszcie tj. w celi mieszkalnej i w magazynie rzeczy
własnych nie może przekroczyć 30 kg oraz pojemności torby transportowej o kubaturze
O, 17 m3, o której mowa w przepisach określających warunki bytowe osadzonych.
4. Wymogi określone w ust. 3 nie obejmują posiadanych przez osadzonego
dokumentów związanych z postępowaniem, którego jest uczestnikiem oraz odbiornika
telewizyjnego.
5. W pomieszczeniu mieszkalnym osadzony, za zgodą dyrektora, może posiadać nastę
pującą odzież będącą jego własnością:
skazany:
1) bieliznę,
2) dwie pary obuwia,
3) strój sportowy (dres),
4) koszulki - 3 sztuki,
5) sweter lub bluzę - 2 sztuki.
tymczasowo aresztowany:
1) bieliznę,
2) dwie pary obuwia,
3) strój sportowy (dres),
4) koszulki - 3 sztuki,
5) sweter lub bluzę - 2 sztuki,
6) komplet odzieży wierzchniej stosownej do pory roku.
4. Pozostałe składniki odzieży osadzony może posiadać za zgodą dyrektora
w magazynie odzieżowym, w ilości określonej w ust. 3.
5. Po uzyskaniu zgody dyrektora osadzeni mogą również posiadać w celi mieszkalnej
rzeczy zawarte w wykazie stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Zasady udzielania zezwoleń i korzystania z własnego sprzętu radiowo- telewizyjnego
są następujące:
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1) korzystanie z własnych odbiorników odbywa się w sposób niezakłócający spokoju
innych osadzonych;
2) przyjmowane do aresztu odbiorniki podlegają kontroli, niezależnie od posiadanych
plomb gwarancyjnych;
3) posiadaczom sprzętu nie wolno wypożyczać go, ani przekazywać innym
osadzonym;
4) naruszenie plomb umieszczanych przez administrację aresztu na odbiornikach
RTV oraz przekazywania go innym osadzonym skutkuje cofnięciem zgody na jego
użytkowanie w celi.
7. Administracja aresztu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie
sprzętu, przez współosadzonych.
8. Czynności związane z naprawą sprzętu spoczywają na osadzonym lub osobom przez
niego wskazanym.
9. Zakazuje się użytkowania sprzętu RTV uszkodzonego lub zniszczonego.
1 O. Zakazuje się samodzielnego
wykonywania
instalacji elektrycznej w celach
mieszkalnych.
11. Przedmioty i artykuły posiadane w celi powinny być przechowywane w sposób
uporządkowany i nie utrudniający kontroli.
12. Zakazuje się posiadania w celi przedmiotów wartościowych, w tym wyrobów
jubilerskich o wadze powyżej 6g, które powinny być przekazane do depozytu.
Administracja aresztu ponosi odpowiedzialność jedynie za przedmioty znajdujące się
w depozycie.
13. W razie wyrządzenia
szkody w mieniu aresztu (np. zniszczenia sprzętu
kwaterunkowego, zniszczenia lub uszkodzenia ścian) dyrektor może wydać decyzję
o obowiązku naprawienia tej szkody, przez zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej na
podstawie art. 120§1 k.k.w.

Rozdział VIII
PRZYJMOWANIE NA ROZMOWY I BADANIA
§ 8.1. Dyrektor aresztu przyjmuje osadzonych, zgłaszających się na rozmowy w każdą
środę w godzinach od 8°0 do 15°0
2. Kierownicy działów i inspektor przyjmują w godzinach od 8°0 do 15°0:
1) inspektor do spraw zatrudnienia
- wtorek,
2) kierownik działu ochrony
- piątek,
3) kierownik działu finansowego
- czwartek,
4) kierownik działu ewidencji
- wtorek,
5) kierownik działu kwatermistrzowskiego
- poniedziałek,
6) kierownik działu penitencjarnego
- poniedziałek.
3. Przyjęcia na rozmowy odbywają się w pokojach wychowawców lub dyżurkach
oddziałowych, w godzinach pracy administracji.
4. W przypadku pilnych potrzeb dyrektor, zastępca dyrektora, kierownicy działów
i inspektor przyjmują również w innych, niż wyznaczone, terminach.
5.Wychowawcy pracują :
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1) w dni robocze
- od godziny 730 do 18°0
2) w dni wolne i święta
- od godziny 8°0 do 16°0
6. Psycholodzy pracują od godziny 730 do 1530.
?.Ambulatorium aresztu czynne jest od godziny 730 do 1530, za wyjątkiem dni wolnych od
pracy.
8. Zabiegi ambulatoryjne są realizowane w godzinach:
1) od 8°0 do 930 - dla oddziału I, V,
2) od 930 do 1030 - dla oddziału li,
3) od1030do 1130-dlaoddziałulll,
4) od 1130 do 1230 - dla oddziału IV,
5) w soboty osadzeni są przyjmowani w ambulatorium w godzinach 8°0- 12°0.
9. Lekarz ogólny przyjmuje osadzonych od poniedziałku do piątku.
1 O. Lekarz stomatolog przyjmuje zgodnie z wyznaczonym pacjentom terminem oraz
nowych pacjentów:
1) z oddziałów 111, IV
- we wtorki,
2) z oddziałów I, li i V - w czwartki.

1 O. Poza kolejnością dokonywane są przeglądy stomatologiczne osadzonych nowo
przyjętych do aresztu oraz przyjmowani są pacjenci z bólem zęba.
11. Harmonogram przyjęć do lekarza oraz lekarza stomatologa stanowi Załącznik Nr 6
do niniejszego zarządzenia.
12. Lekarz psychiatra przyjmuje w poniedziałki oraz środy, na podstawie skierowania
wydanego przez lekarza ogólnego lub psychologa.

Rozdział IX
KORESPONDENCJA,PROŚBYISKARGI
§9.1. Korespondencja tymczasowo aresztowanego podlega zatrzymaniu, cenzurze lub
nadzorowi organu, do dyspozycji którego tymczasowo aresztowany pozostaje chyba,
że organ ten zarządzi inaczej. W wypadku, gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do
dyspozycji kilku organów, jego korespondencję przesyła się temu organowi, którego po
stanowienie wprowadzono do wykonania jako pierwsze chyba, że organy te zarządzą
inaczej.
2.Jeżeli organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, nie zarządzi
zatrzymania, cenzury lub nadzoru korespondencji tymczasowo aresztowanego, decyzje
te może podjąć dyrektor aresztu, który powiadamia tymczasowo aresztowanego,
sędziego penitencjarnego oraz organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany
pozostaje o przyczynach jej zatrzymania, cenzurowania lub nadzoru. Przepis art. 105§4
k.k.w. stosuje się odpowiednio.
3.Korespondencję urzędową administracja aresztu śledczego bezzwłocznie doręcza lub
podaje do wiadomości tymczasowo aresztowanemu, który podpisem i datą potwierdza
jej odbiór lub przyjęcie jej treści do wiadomości. W razie odmowy potwierdzenia czyni
się o tym wzmiankę na piśmie urzędowym lub potwierdzeniu odbioru.
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4.Korespondencję tymczasowo aresztowanego z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym
adwokatem lub radcą prawnym przesyła się bezpośrednio do adresata, chyba że organ
do dyspozycji którego tymczasowo aresztowany pozostaje zarządzi inaczej.
5.Korespondencję tymczasowo aresztowanego z Rzecznikiem Praw Obywatelskich,
Rzecznikiem Praw Dziecka oraz organami powołanymi na podstawie ratyfikowanych
przez Rzeczypospolita Polską umów międzynarodowych dotyczących ochrony praw
człowieka, przesyła się bezpośrednio do adresata.
6. Zapisy ust. 5 stosuje się odpowiednio do korespondencji tymczasowo aresztowanego
z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innymi organami państwowymi oraz
organami samorządu terytorialnego, chyba że organ do którego dyspozycji tymczasowo
aresztowany pozostaje zarządzi inaczej.
7. Korespondencja skazanych podlega cenzurze administracji aresztu śledczego,
za wyjątkiem korespondencji, o której mowa w art. 8a §2, art.8a §3, art. 102 pkt. 11
i art. 103 k.k.w. Jeżeli skazany otrzyma w korespondencji nie podlegającej cenzurze
przedmioty, których posiadanie w celi mieszkalnej jest zabronione, zobowiązany jest
przekazać je niezwłocznie do depozytu .
8. Wnioski, prośby i skargi należy składać za pośrednictwem wychowawców oddziału.
9. Korespondencja urzędowa osadzonych, w tym adresowana do Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i innych międzynarodowych organów ochrony
praw człowieka, przeznaczona do wysłania, przyjmowana jest codziennie przez
oddziałowego, który wydaje pisemne potwierdzenie jej odbioru:
1) w dni powszednie w godzinach - od 8°0 do 18°0,

2) w dni wolne od pracy w godzinach - od 9°0 do 18°0.
1 O. Korespondencję, o której mowa w ust. 9 można również wrzucić do wyznaczonych
skrzynek przeznaczonych na taką korespondencję, znajdujących się w oddziałach
mieszkalnych, jednak w takim przypadku nie wydaje się potwierdzeń odbioru
korespondencji.
11. Korespondencja prywatna osadzonych przeznaczona do wysłania jest przyjmowana
przez oddziałowego w dni powszednie w godzinach od 7°0 do 15°0.
12. Korespondencja urzędowa w tym z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
w Strasburgu i innymi międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka jest
wydawana przez upoważnionego funkcjonariusza działu ewidencji w dni powszednie
w godzinach od 730 do 1530.
13. Korespondencja prywatna jest wydawana przez oddziałowych w dni powszednie
w godzinach od 12.00 do 18.00.

Rozdział X
TERMINY I ZASADY PRZEPROWADZANIA WIDZEŃ
§ 10.1. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się w godzinach
od 8°0 do 16°0 we wtorki oraz w niedziele przemiennie, według odrębnie ustalonego ter
minarza widzeń - za zezwoleniem organów dysponujących - przy czym:
1) zgoda organów dysponujących dotyczy zarówno osób pełnoletnich, jak
i niepełnoletnich,
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2) widzenia udziela się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób określony przez
organy dysponujące.
2. Widzenia dla skazanych odbywają się w godzinach od 8°0 do 16°0:
1) w poniedziałek (nazwiska osadzonych zaczynających się na litery A- M),
2) w czwartek (nazwiska osadzonych zaczynających się na litery N - Ż),
3) w niedziele przemiennie dla grup wymienionych w pkt 1 i 2, według odrębnie
ustalonego terminarza widzeń.
3. Widzenia udziela się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający
bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku.
4. Ilość widzeń przysługujących
w ciągu miesiąca określa grupa i podgrupa
klasyfikacyjna nadana skazanemu przez Komisję Penitencjarną.
5. Za zezwoleniem dyrektora, skazany może otrzymać zgodę na widzenie z osobą
niebędącą członkiem rodziny lub inną niż rodzina, osobą bliską oraz wykorzystać
jednorazowo widzenia przysługujące mu w danym miesiącu.
6. Skazani młodociani oraz skazani sprawujący pieczę nad dzieckiem do lat 15,
do której wykonywania zobowiązani są rodzice, mają prawo do jednego dodatkowego
widzenia w miesiącu z tym, że w przypadku skazanych - rodziców lub przedstawicieli
ustawowych dotyczy ono widzenia się z dziećmi.
7. Wejście na teren jednostki osób odwiedzających odbywa się od godziny 730 do
godziny 14 0.

°

§ 11.1. Sposób przeprowadzania widzeń.
1) widzenia odbywają się w sali widzeń, czas trwania widzenia wynosi 60 minut;
2) widzenia dodatkowe udzielane są po zrealizowaniu widzeń należnych dla danej
grupy i podgrupy klasyfikacyjnej;
3) W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby dorosłe, natomiast liczba
dzieci nie podlega ograniczeniu;
4) małoletni do lat 15 korzysta z widzeń z tymczasowo aresztowanym pod opieką
pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby
najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia
nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod
opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego, wyznaczonego przez
dyrektora;
5) w razie udzielania widzenia w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt
z osobą odwiedzającą, osadzonemu nie zezwala się na spożywanie artykułów
żywnościowych i napojów;
6) artykuły żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie trwania
widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.
2. Nie zezwala się osobom odwiedzającym na wnoszenie do sali widzeń jakichkolwiek
przedmiotów, artykułów i napojów z wyjątkiem środków pieniężnych.
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Rozdział XI
ZASADY DOKONYWANIA

ZAKUPÓW

§ 12.1. Zakupy artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz innych
przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie są realizowane cztery razy
w miesiącu według ustalonego grafiku , w godzinach od 630 do 1750.
2. Nowo przyjętym do aresztu umożliwia się dokonywanie pierwszego zakupu nie
później niż trzeciego dnia roboczego od przyjęcia.
3. Zakupów dokonuje się w kantynie aresztu, na podstawie paragonu wydanego przez
dział finansowy.
4. Osadzeni dokonujący zakupów są doprowadzani przez wyznaczonego
funkcjonariusza.
5. Ilość artykułów, które można jednorazowo zakupić, nie może naruszać zapisów § 7
ust. 1 niniejszego zarządzenia.
6. W przypadku braku w sprzedaży artykułów, które osadzony chce zakupić, dyrektor
może wyrazić zgodę na zrealizowanie zamówienia poza aresztem przez osoby
prowadzące sprzedaż.

Rozdział Xll
ZASADY PRZYJMOWANIA I WYDAWANIA PACZEK
§ 13.1. Osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład
której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednic
twem aresztu.
2. Osadzony otrzymuje paczkę po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po
pokryciu kosztów przygotowania paczki.
3. Zamówienie może złożyć również osoba najbliższa osadzonego.
4. Zamówienie na paczkę dokonywane przez osobę najbliższą winno być złożone
bezpośrednio do podmiotu przygotowującego paczkę.
5. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia osadzonego z osobą najbliższą
w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do tego podmiotu.
6. Zamówienie od osoby najbliższej może być zrealizowane wyłącznie po stwierdzeniu
przez podmiot, że osadzony posiada uprawnienie do otrzymania paczki.
7. Osoba, która chce złożyć zamówienie na paczkę dla osadzonego musi być odnoto
wana w systemie informatycznym, jako osoba najbliższa osadzonego.
8. Ciężar paczki żywnościowej zamówionej za pośrednictwem podmiotu przygotowują
cego paczkę nie może naruszać zapisów§ 7 ust. 1 niniejszego zarządzenia.
9.Ustala się następujące zasady otrzymywania przez osoby pozbawione wolności pa
czek higieniczno - odzieżowych:
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1) zgodnie z art. 113a § 4 k.k.w. osadzony może, za zgodą dyrektora jednostki, otrzymy

wać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobiste
go użytku oraz środkami higieny. Liczbę otrzymywanych paczek ustala się na jedną
w miesiącu.
2) w uzasadnionych przypadkach dyrektor może wydać zgodę na otrzymanie w danym
miesiącu większej ilości paczek z niezbędną odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przed
miotami osobistego użytku oraz środkami higieny.
3) Osadzony ubiegający się o paczkę zwraca się na piśmie z prośbą do dyrektora jed
nostki.
4) W prośbie powinna być określona ilość i rodzaj przedmiotów, o których otrzymanie
osadzony ubiega się z uwzględnieniem artykułów, o których mowa w art. 113a §5.
5) Termin rozpatrzenia prośby osadzonego określa się na podstawie §8.1 Rozporządze
nia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003r „ wnioski, skargi i prośby, które nie
wymagają zebrania dowodów
powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni".
1 O. dostarczenie osadzonemu paczki, o której mowa w pkt. 9 może być zrealizowane
osobiście przez osobę z zewnątrz jako nadawcę paczki jak również przez pocztę, firmę
kurierską, gońca lub inny upoważniony podmiot.
11. Przesłanie osadzonemu paczki, o której mowa w pkt. 9 i 1 O, może nastąpić jedynie
na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora Aresztu Śledczego w Mysłowicach, któ
rego wzór stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
12. Zezwolenie o którym mowa w pkt. 11 dostarczane jest wnioskującemu, który może
przekazać je osobie lub podmiotowi realizującemu dostarczenie paczki osobiście lub li
stownie

Rozdział XIII
NABOŻEŃSTWA I SPOTKANIA RELIGIJNE
§ 14.1. Wyznawcy Kościoła Rzymsko - Katolickiego:
1) spowiedź dla wszystkich chętnych realizowana jest w każdą sobotę w godzinach
przedpołudniowych,
2) msza święta odbywa się w każdą niedzielę i święta przypadające w dni wolne od
pracy, w godzinach od 10°0 do 11 °0, kolejno dla poszczególnych oddziałów,
3) na miejsce odprawiania nabożeństw wyznacza się kaplicę aresztu, gdzie
prowadzi się również spowiedź i katechezę.
2. Świadkowie Jehowy - spotkania odbywają się w poniedziałki w godzinach od 9°0 do
12°0, w sali spotkań grup wyznaniowych, w oparciu o sporządzony wykaz uczestników.
3. Adwentyści Dnia Siódmego - spotkania odbywają się w piątki od godziny 14°0 do 16°0,
w sali spotkań grup wyznaniowych, w oparciu o sporządzony wykaz uczestników.
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4.Kościół Zielonoświątkowy

- spotkania odbywają się w czwartki w godzinach od 9°0 do

12°0, w sali spotkań grup wyznaniowych, w oparciu o sporządzony wykaz uczestników.
5. Nabożeństwa i spotkania grup wyznaniowych realizowane są oddzielnie dla
poszczególnych oddziałów mieszkalnych. W ich organizacji uwzględnia się również
posługi indywidualne, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem aresztu.
5. Organ dysponujący może ograniczyć lub określić sposób korzystania przez
tymczasowo aresztowanych z prawa do kontaktowania się z duchownymi świadczącymi
posługi religijne i innymi osobami.

Rozdział XIV
REALIZACJA ARTYKUŁU 38 KKW

§ 15. W prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalnej, oświatowej,
sportowej i religijnej mogą uczestniczyć, w porozumieniu z dyrektorem aresztu,
stowarzyszenia, fundacje, organizacje oraz instytucje, których celem działania jest
pomoc w społecznej readaptacji skazanych.
§ 16. Ustala się, że podmioty te mogą kontaktować się ze skazanymi, a po uzyskaniu
zgody organu dysponującego również z tymczasowo aresztowanymi po każdorazowym
dokonaniu indywidualnych ustaleń, w zależności od ich możliwości i potrzeb
osadzonych, w godzinach od 8°0-1750. Miejsce spotkań wyznacza indywidualnie,
w zależności od potrzeb i możliwości.

§ 17. W każdy pierwszy wtorek miesiąca dla osób zainteresowanych realizowane są,
za pośrednictwem wychowawców, indywidualne spotkania kuratora sądowego
z osobami pozbawionymi wolności.
Rozdział XV
KORZYSTANIE Z SAMOINKASUJĄCYCH APARATÓW TELEFONICZNYCH
I ŁĄCZA INTERNETOWEGO PRZEZ SKAZANYCH

§ 18.1.Uprawnienie skazanych do korzystania na własny koszt z samoinkasujących
aparatów telefonicznych, które są usytuowane na korytarzach oddziału I, 11, 111, IV i V,
jest realizowane w godzinach, w których dopuszczony jest ruch osadzonych, za
wyjątkiem godzin przeznaczonych na wydawanie posiłków.
2.Skazany może korzystać z samoinkasującego aparatu telefonicznego jeden raz
w ciągu dnia.
3.Czas korzystania z aparatu telefonicznego wynosi do 5 minut.
4.W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zezwolić skazanemu na
przeprowadzenie dodatkowej rozmowy. Podstawą uzyskania zgody na dodatkową
rozmowę telefoniczną jest pisemna prośba skierowana do dyrektora.
5. Czas korzystania z dodatkowej rozmowy telefonicznej wynosi do 5 minut.
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6. Kontakt skazanych z osobami wymienionymi w art. 8§3 k.k.w. odbywa się na koszt
osadzonego, po uprzednim przekazaniu administracji numeru telefonu, w celu
weryfikacji jego prawdziwości. Czas połączenia nie jest limitowany. Podjęcie próby
nawiązania
połączenia
telefonicznego
z innym numerem
skutkować
będzie
przerwaniem połączenia.
7. Dopuszcza się możliwość wykonywania połączeń telefonicznych na koszt odbiorcy.
8. Zasady kontroli rozmów telefonicznych określa art. 242§1 O k.k.w.
9. Rozmowy telefoniczne z podmiotami wymienionymi w art. 8 §3 k.k.w. nie podlegają
kontroli.
§ 19. Możliwa jest sytuacja, że administracja nie będzie w stanie zagwarantować
doprowadzenia
do telefonu, o godzinie podanej przez korzystającego
z tego
uprawnienia.
W przypadku niezrealizowania połączenia, podjęcie ponownej próby w tym samym dniu
będzie niemożliwe.
§ 20.1. Zapewnia się skazanym możliwość prowadzenia rozmów za pośrednictwem
łącza internetowego Skype w środy w godzinach 9.00 - 15.00. Z możliwości tej mogą
korzystać w pierwszej kolejności skazani będący rodzicami i opiekunami prawnymi
dzieci do lat 15, cudzoziemcy, a także skazani, których rodziny lub osoby najbliższe
zamieszkują w znacznej odległości od tutejszej jednostki lub ich sytuacja rodzinna,
zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.
2. Czas korzystania z połączenia wynosi do 1 O minut.
3. Zasady kontroli połączeń określa art. 242§10 k.k.w.
4. Podstawą uzyskania zgody na dodatkowe połączenie jest pisemna prośba
skierowana do dyrektora.
5. Czas korzystania z dodatkowego połączenia wynosi do 5 minut.

KORZYSTANIE Z SAMOINKASUJĄCYCH APARATÓW TELEFONICZNYCH
PRZEZ TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH
§ 21.1. Zasady korzystania z aparatu telefonicznego reguluje art. 217c k.k.w.
2.Tymczasowo aresztowany może korzystać z samoinkasującego aparatu
telefonicznego jeden raz w ciągu dnia.
3.W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zezwolić skazanemu na
przeprowadzenie dodatkowej rozmowy .Podstawą uzyskania zgody na dodatkową
rozmowę telefoniczną jest pisemna prośba skierowana do dyrektora.
4. Rozmowy telefoniczne dla tymczasowo aresztowanych realizowane są na podstawie
zarządzenia lub zarządzeń aktualnego organu dysponującego lub organów dysponują
cych, do dyspozycji którego lub których osadzony pozostaje, zawierającego numer tele
fonu oraz imię i nazwisko obrońcy lub pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą
prawnym lub osoby najbliższej. W przypadku zmiany organu dysponującego, należy wy
stąpić ponownie o zgodę na rozmowy do aktualnego organu dysponującego.

13

5.Administracja jednostki zapewnia, aby tymczasowo aresztowany w czasie korzystania
z aparatu telefonicznego
uzyskiwał połączenie wyłącznie z numerem telefonu
wskazanym w zarządzeniu, po sprawdzeniu, że połączenie uzyskano z osobą
podającą się za osobę wskazaną w tym zarządzeniu.
6.Podjęcie próby nawiązania połączenia telefonicznego
z numerem innym, niż
określonym w zarządzeniu skutkować będzie przerwaniem połączenia.
7.Czas korzystania z samoinkasującego
aparatu telefonicznego,
z wyłączeniem
rozmów z podmiotami , o których mowa w art. 215 §1 KKW , jednorazowo nie może
przekraczać 5 minut.
§ 22.1 Uprawnienie tymczasowo aresztowanych do korzystania na własny koszt
z samoinkasujących aparatów telefonicznych, które są usytuowane na korytarzach
oddziału I, 11, Ili, IV i V, jest realizowane w godzinach, w których dopuszczony jest ruch

osadzonych, za wyjątkiem godzin przeznaczonych na wydawanie posiłków.
2. Zasady kontroli rozmów telefonicznych określa art. 242§1O k.k.w.
3. Rozmowy telefoniczne z podmiotami wymienionymi w art. 8 §3 k.k.w. nie podlegają
kontroli.
§ 23. Możliwa jest sytuacja, że administracja nie będzie w stanie zagwarantować
doprowadzenia do telefonu, o godzinie podanej przez korzystającego z tego
uprawnienia.
W przypadku niezrealizowania połączenia, podjęcie ponownej próby w tym samym dniu
będzie niemożliwe.

OBOWIĄZKI

Rozdział XVI
OSADZONYCH FUNKCYJNYCH

§ 24. Do wykonywania czynności porządkowych związanych z zajęciami kulturalno oświatowymi i sportowymi wyznacza się osadzonych funkcyjnych, do których
obowiązków należy:
1) sprawdzanie każdorazowo stanu technicznego sprzętu będącego na wyposażeniu
sali rekreacyjnej i świetlicy;
2) dbałość o utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach wymienionych
w punkcie pierwszym;
.
3) zgłaszanie przełożonym wszelkich usterek, uszkodzeń i stwierdzonych braków
w zakresie użytkowanego sprzętu.
Rozdział XVI
OSOBY UPOWAŻNIONE DO PRZYZNAWANIA NAGRÓD I ULG
ORAZ WYMIERZANIA KAR DYSCYPLINARNYCH.

§ 25. Funkcjonariuszami upoważnionymi do udzielania nagród i ulg oraz wymierzania
kar dyscyplinarnych są dyrektor oraz zastępca dyrektora.
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Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2/2018
Dyrektora
Aresztu Śledczego
w Mysłowicach
z dnia 2 stycznia 2018 r.

PLAN WYMIANY KSIĄŻEK W BIBLIOTECE

§1. Zapisy nowych czytelników oraz wymiana książek (według indywidualnych
zgłoszeń) odbywa się raz w tygodniu, zgodnie z poniższym planem:
1) oddział I
- piątek
- od godziny 11 °0-16°0,
2) oddział li
- wtorek
- od godziny 8°0 -13°0,
3) oddział Ili - czwartek - od godziny 8°0 -13°0,
4) oddział IV - środa
- od godziny 8°0 -13°0,
5) oddział V - piątek
- od godziny 11 °0-16°0.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 2/2018
Dyrektora
Aresztu Śledczego
w Mysłowicach
z dnia 2 stycznia 2018 r.

PLAN KĄPIELI
§ 1.1.Kąpiele odbywają się w wyznaczone dni, zgodnie z poniższym planem:
1) poniedziałek
- oddział I, li,
2) wtorek
- oddział Ili, IV,
3) czwartek
- oddział I, li,
4) piątek
- oddział Ili, IV.
2. Oddział V odbywa kąpiele dwa razy w tygodniu, w ramach oddziału.
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PLAN STRZYŻENIA OSADZONYCH
§1.1.Umożliwia się osadzonym ostrzyżenie raz w miesiącu, w wyznaczone dni
(według indywidualnych zgłoszeń), zgodnie z poniższym planem:
1) poniedziałek - oddział li (skazani),
2) wtorek
- oddział li (tymczasowo aresztowani),
- oddział IV (skazani oraz tymczasowo aresztowani),
3) środa
- oddział I i V (skazani oraz tymczasowo aresztowani),
4) czwartek
- oddział Ili (skazani),
5) piątek
- oddział Ili (skazani oraz tymczasowo aresztowani).
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WYKAZ RZECZY, KTÓRYCH POSIADANIE
W CELI MIESZKALNEJ JEST DOPUSZCZALNE
§1. Za zgodą dyrektora dopuszcza się posiadanie przez osadzonych w celi
mieszkalnej następujących rzeczy:
1) odbiornik TV do 19" - jeden odbiornik na komorę,
2) radioodbiornik bez USB i CD,
3) elektryczne szczoteczki do zębów (z ładowarkami indukcyjnymi),
4) pościel i ręczniki prywatne (ze wskazań medycznych),
5) kółka treningowe,
6) pasy neoprenowe,
7) karimaty,
8) czajnik do 900 W i grzałka do 500 W - jedno urządzenie w użytkowaniu,
9) wentylatory do 25 cm średnicy,
1 O) przedłużacze i przewody antenowe do 5 m długości,
11) słuchawki (bez mikrofonu),
12) lampki nocne max do 40 cm wysokości,
13) dekodery sterowanie bez pilota (bez zasilacza),
14) głośniki komputerowe 2.0 (bez USB),
15) maszynki do strzyżenia, golarki (bez zasilaczy),
16) maszynki i trymery (na baterie),
17) książki, gry świetlicowe zakupione z własnych środków, czasopisma.
§2. Wykreślenie rzeczy posiadanych przez osadzonego z karty magazynowej nastąpi
wyłącznie, po okazaniu przedmiotu zniszczonego.
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HARMONOGRAM PRZYJĘĆ DO LEKARZA I STOMATOLOGA
§1.1. Harmonogram przyjęć do lekarza:
1) poniedziałek
- osadzeni z oddziału I,
2) wtorek
- osadzeni z oddziału li,
3) środa
- osadzeni z oddziału Ili,
4) czwartek
- osadzeni z oddziału IV,
5) piątek
- osadzeni z oddziału V.
2. Nagłe przypadki zachorowań przyjmowane są codziennie od poniedziałku do
piątku.
§2. Harmonogram przyjęć do stomatologa:
1) wtorek
- osadzeni z oddziałów: Ili i IV,
2) czwartek
- osadzeni z oddziałów: I, li i V.
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PLAN DOPROWADZEŃ DO MAGAZYNU ODZIEŻOWEGO

§1. Doprowadzenia do magazynu odzieżowego odbywają się w godzinach od 8°0 do
15°0, zgodnie z poniższym planem:
1) oddział IV
- poniedziałek,
2) oddział 1,V
- wtorek,
3) oddział Ili
- czwartek,
4) oddział 11
- piątek.
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ARESZT ŚLEDCZY
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na paczkę odzieżowo - higieniczną
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Pouczenie na odwrocie

pieczątka i podpis wystawiającego
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--------------------------------------------------ARESZT ŚLEDCZY
W MYSŁOWICACH

CZĘŚĆIl DO NAKLEJENIA NA PACZKĘ

----------------------------------------POUCZENIE:

rzyjęta do Aresztu Śledczego
nie) skutkuje cofnięciem zgody na jej przyjęcie, a paczka wysłana za pośrednictwem poczty,
nu będzie zwrócona nadawcy na jego koszt.
siadać~godą
Dyrektora odzież oraz inne przedmioty w ilości określonej w porządku wewnętrznym.
11) słuchawki ( bez mikrofonu ),
12) lampki nocne do 40 cm wysokości,
13) dekodery sterowane bez pilota ( bez zasilacza),
14) głośniki komputerowe 2.0 bez USB,
15) maszynki do strzyżenia i golarki bez zasilaczy,
16) maszynki do strzyżenia i trymery na baterie,
17) książki, gry świetlicowe, czasopisma,
18) proszek do prania do 1 kg,
19) płyn do prania i płukania do 1 I w przeźroczystych opakowaniach,
20) płyn, żel do kąpieli i szampon w przeźroczystych opakowaniach,
21) antyperspiranty i dezodoranty wyłącznie w sztyfcie.
6. Niedozwolonym jest przekazywanie w paczce:
- artykułów żywnościowych oraz wyrobów tytoniowych,
- przedmiotów, na które Dyrektor nie udzielił zezwolenia,
- środków higieny osobistej, które w swoim składzie zawierają alkohol,
- wszelkich innych przedmiotów i środków, których posiadanie w Areszcie Śledczym jest niedozwolone.
7. Paczka zawierająca artykuły wymienione w pkt. 6 pouczenia, zostanie zwrócona nadawcy na jego koszt.

UWAGA ! Każdy osadzony może otrzymać jedną paczkę odzieżową i jedną higieniczną, raz w miesiącu.

