nie Nr S1/z.ozt
Sledczego w Suwalkach

Dyrektora

z dnia r3 grudni a 2ozL r,

ie porzqdku wewnqtrznego
e Sledczym w Suwalkach

Na podstawie art.
Wiqziennej (Dz, U.22020 r.
dnia 6 czerwca 1997 r.
S14 Rozporzqdzenia Mini
regula minu organizacyj
(Dz. U. z 2016 r. poz. 223L1
22 grudnia 2016 r. w spra
tymczasowego aresztowa

ni

ust.

1i3

ustawy z dnia 9 kwietnia 20tO r. o Stuibie

2.848 z poLn. zm.), art. 73 52 w zw. z art.209 ustawy z
karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 523 ze zm.),
Sprawiedliwo6ci z dnia 21 grudnia 201,6 r. w sprawie
dkowego wykonywania kary pozbawienia Wolno5ci
'az 515 Rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwo5ci z dnia
regula m i n u orga nizacyjno-porzqd kowego wykonywa n ia
(Dz. U. z 20L6 r. poz. 22901.

5r
Ustala sie porzqdek
aresztowanych, zwanych
brzmieniu stanowiqcym z

qtrzny dla skazanych, ukaranych oraz tymczasowo
lej osadzonymi w Areszcie Sledczymr w Suwalkach, w
k

do niniejszego zarzEdzenia.

5z
ym jest mowa o:

!lekrod w porzqdku

- Dyrektorze
zastqpc6w,
- KKW

- rozumie siq

- rozumie siq ustawq

to Dyrektora Aresztu Sledczego w Suwatkach ijego
dnia 6 czerwca L997 r. Kodeks karny wykonawc;:y

Sg
Traci moc Zarzqdzenie Nr
listopada 2020 r. w spra
Suwatkach.

'ii
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iil

Dyrektora Aresztu Sledczego w Suwalkach z dnia l-8
porzqdku wewnqtrznego w Areszcie Sledczym w

5+
Zarzqdzenie wchodzi w

dniem 20 grudnia 202Lr.

,ii

r.
\:rr
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Podpisal:
Dyrelctor Aresztu Sledcz eFo
w Suwalkach
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Zatqcznik

Dyrektora
z dnia 13

Porz4dek wewnqtrzny Aresztu

t

doZarzqdzenia Nr 55/2021
Sledczego w Suwatkach
2021 r.

w Suwalkach

R:OZDZId,JLI

Godziny oraz spos6b pueprowadzania apelu

L. O godz. 6:00 ogfasza siq pobudkq za pomocq dzwonka.
2. Po pobudce osadzony obowiqzany jest do umycia siq, ub
3. Apel poranny i wieczorny przeprowadza siq codziennie,
apel poranny - od godz. 7:00
apel wieczorny - od godz. 19:00
4. Zuzasadnionych przyczyn Dyrektor moie zarzqdzie przep
5. Apele oglaszane sQ za pomocq dzwonka.

6. Apelr:

odbywajq siQ

w

i wieczornego
ia siq i zastania t62ka.
astqpujqcych godzinach:

dzenie dodatkowych apeli.

celach mieszkalnych oraz w pomieszczeniach,

w

kt6rych

przebywajq zatrudnieni skazani (stanowiska pracy).

i

7. W

czasie apelu osadzeni muszE byi ubrani usta
przeprowadzajqcego apel, zabronione jest uczestniczenie
osobistej lub pi2amie. W trakcie apelu sprzQt RTV powinien
8. Osadleni chorzy, kt6rym wystawiono zwolnienie leka
mogE w trakcie apelu przebywai w t62kach, ale z
obecnoii przeprowadzajqcemu apel.
9. W pqwilonach C i D na sygnal diwiqkowy oglaszajqcy
winni niezwlocznie przerwai wszelkie zajqcia, powr6cii
zamknqi drzwi celi. Po dzwonku ogtaszajqcym rozpoczqcie a
i ustawiajq siq w szyku zwartym.

iw

spos6b widoczny dla
apelu jedynie w bieliinie

wylqczony.
lub zgodq na leienie w t62ku,
ani sq zasygnalizowai swojq

nie do apelu osadzeni
swoich cel mieszkalnych i
u skazani otwierajq drzwi celi

ROZDZI/.;LII
Godziny przezrna.czone na sen, pracg, naukq,
o6wiatowe, sportowe oraz zajqcia

L.

Cisza nocna

jest oglaszana za pomoca dzwonka.

ia kulturalno
osadzonych

-

od godz. 22:OO do 6:00 ijest

ptzeznaczona na wypoczynek i sen.

2. W czasie trwania ciszy nocnej,

zabrania siq
kqciku sanitarnym, glo6nego zachowywania siq oraz
O5wietlenie oraz sygnal radiowy wylqczane sq o godz. 22:OO.
jest wytqczane w godz: 24:00 - 6:00 w nocy z piqtku na
pozostale dni tygodnia w godz. 23:00 - 6:00. W uzasadn
dostarczania napiqcia okre6la Dyrektor.
3. Osad:reni zatrudnieni przy pracach administracyjno pracujq ur godz. 5:00 - 18:45, zale2nie od stanowiska pracy.
4. W pawilonie C i D rozpoczqcie i zakofczenie czasu przezn
w oddzialach, oglaszane jest za pomoca dzwonka.

2246

a wlqczonego oSwietlenia w
u2ytkowania sprzqtu RTV.
ie w gniazdach Sciennych
oraz z soboty na niedzielq. W

h przypadkach inne godziny
na rzecz aresztu
na prace porzqdkowe

lil
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5. Zajqcia kulturalno oraz zajqcia z zakresu wych
realizowane sA w godzinach
w czasie wolnym od pracy,
resocjalizacji i odbywajq si
wyznaczonych do tego celu m
6. Programy resocjalizacyj
indywidualnych realizowane
poszczeg6lnych pawilonach
wychowawc6w lub psych
7. Swietlice w pawilonie A
Swietlicowych zatwi
Swietlice w pawilonie C
niezbqdnego do wtaSciwego
realizacja program6w resocja
Swietlice

w pawilonie

D

, w tym ksztattujqce postawy obywatelskie i patriotyczne
nia fizycznego i sportu organizowane w areszcie Sledczym
- 18:30 wedtug oddzielnie opracowanych harmonogram6w
ki, zajqi terapeutycznych, zajqi wynikajqcych z program6w
w Swietlicach w oddziatach mieszkalnych lub w innych

i

zajqcia terapeutyczne w formie zajqi grupovvych lub
w godzinach 8:30 - 18:30 w salach do zajqi grupowych w
lnych, iwietlicach w oddzialach mieszkalnych, pokojach

B dostqpne sE w godzinach okre5lonych

w

planie zajq6

Dyrektora.

pne sa w godzinach 8:15 - 18:30 z wylqczeniem czasu
nkcjonowania oddzialu (przyjqcia osadzonych z transportu,
nych, grupowe zajqcia terapeutyczne itp.).

stepne sq w godzinach 8:15 - 2L:45, z wyf qcze n ie m
iwego funkcjonowania oddzialu (przyjqcia osad;ronych z

czasu niezbqdnego do
transportu, realizacja progr
resocjalizacyjnych itp.).
8. Dziatajqcy w Areszcie
w Suwalkach radiowqzel nadaje programy wlasne,
komunikaty, transmituje i
smituje programy radiowe i telewizyjne.
9. Zajqcia terapeutyczne gr
i indywidualne w oddziale ll pawilonu C odbywajq siq w
godzinach 8:15 - 15:00, w
lach terapii grupowej, Swietlicy oddzialu oraz w pokojach
terapeut6w. Szczeg6towe u
ulowania tych zajqd zawierajq odrqbne plany zamieszczone
na tablicy informacyjnej w od iale mieszkalnym.
10. Osadzeni majq
korzystania z ksiqgozbioru biblioteki Aresztu Sleclczego w

iii

iii
iii
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Suwalkach oraz z dostarczane
administracjQ prasy.
11. Prasa dostarczana jest
dni robocze i znajduje siq w Swietlicach w orldziatach
mieszkalnych.
12. Wypo2yczanie ksiq2ek z bi
i Aresztu Sledczego w Suwalkach odbywa siq nie rzadziej
ni| raz w miesiqcu.
13. Chqi wypo2yczenia ksiq2
zglasza siq do oddziatowego poprzez zapisanie na kartce
swojego imienia i nazwi
imienia ojca, numeru celi mieszkalne j oraz numeru
inwenta rzowego ksiq2ki,
inwentarzowy nalezy spisai z katalogu, kt6ry znajduje siq w
ka2dym oddziale w 6wietlicy.
nie przekazuje siq do oddziatowego w dniu realizacji
wypo2yczeri w danym
mieszkalnym w godzinach 8:00 B:30. Fiealizacja
wypo2yczeri w
oddzialach mieszkalnych odbywa siq wedlug zatwierdzonego
przez Dyrektora odrqbnego p
14. W porze dziennej
e jest korzystanie z lo2ek. t-62ka powinny byi estetycznie
rst przykrycie siq drugim kocem. Zabrania siq korzystania w
zaScielone kocem. Dozwolon
porze dziennej z pi2amy.
w porze dziennej powinni by6 ubrani stosowanir: do pory
roku.
L5. Osadzonym niepetnospra
fizycznie przydziela siq dolne t62ko. Dodatkowo wedlug
wskazad lekarza dolne l62ko
byi przydzielone innym osadzonym.
16. Czas bezpoSrednio po
posilku jest przeznaczony na prace porzqdkovre w celi
mieszkalnej. Obowiqzek
ania czysto5ci w celi spoczywa solidarnie i r6wnomiernie na
wszystkich osadzonych w niej
waterowanych.

:il
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17. Naul,ra i zajqcia wtasne odbywajq siq wedlug uznania
pozostajqcym do ich dyspozycji.

czasie wolnym,

ROZDZIAL III
Godziny i miejsce spoi'^ffania posilk6w
administracjq

ptzez

L. Osad;rony otrzymuje positki zgodnie z zasadami
2. Posilki spozywa siq w celach mieszkalnych.
3. Godziny wydawania i spo2ywania positk6w w oddziatach

109 KKW.
ych sq nastqpujqce:

- od 7:10 do 8:10
- obiad - od 12:30 do 13:30, a dla osadzonych zatrudnionych
mieszkalnymi od 15:00 do 16:30
- kolacja - od 17:00 do 18:30
4. Wydawanie posilk6w w pawilonach A, B i C odbywa siq
a)osadzeni odbierajq posilek po otwarciu przez oddzi
bezpo6rerdnio od wydajqcego posilki,
b) po odbi6r posilk6w osadzeni zglaszajq siq pojedynczo,
mieszkalnej,
c) posilek jest wydawany wylqcznie do naczyfi, w kt6re
- Sniadanie

oddziatami

nastqpujqcego porzqd ku :
celi mieszkalnej

zakt6cajqc porzqdku w celi
wyposa2eni ptzez

areszt,

d) po odebraniu positku drzwi do celi muszE byi zamkniqte.
5. W pawilonie D po odbi6r positku osadzeni ustawiajq siq
do wydawania posilk6w, nie zakl6cajqc toku wydawania
6. Szafki, w kt6rych przechowywane sq naczynia, sztu6ce
byi utrzymywane w nale2ytej czystoSci.
7. Zabrania siq pobierania posilk6w w pi2amie, bielilnie lub

lejno, przed pomieszczeniem
artykuly spozywcze muszE
letnym ubraniu.

RiOZDZI.A,JLIv

Godziny, miejsce i spos6b poruszania siq

terenie aresztu

i

1. Poruszanie siq osadzonych w pawilonach A B od
zorganizowany, pod dozorem funkcjonariusza Stuiby Wiqzi
do tego os6b i ograniczone jest do niezbqdnych potrzeb.
2. W pawilonach C i D skazani poruszajq siq swobodnie
kt6rej sE zakwaterowani. Wyjqtkiem jest czas
oddzialowego (kontrole, itp.). Ruch skazanych poza kondygn
wiedzq oddzialowego, a poza pawilonem pod dozorem
sygnale diwiqkowym zobowiEzani sq do powrotu do ce!
3. W pawilonie D cele mieszkalne pozostajq otwarte cal
skazani przebywajq w celach mieszkalnych. Skazany mo2e w
tylko do WC lub palarni. Skazany zobowiqzany jest
urzqdzenia przyzywowego (domofonu). Skazani zatrudnieni
apelem porannym moge dodatkowo korzysta6 z pom
4:00.

4.

W pawilonie

C

cele mieszkalne otwarte sq w godz. 6:00

-

siq wytqcznie w

spos6b

rj lub innych uprawnionych

w

obrqbie kondygnacji,

na

nia innych czynno5ci przez
q mieszkalnq odbywa siq za
nkcjonariusza. Skazani po
i.)

dobq. W czasie ciszy nocnej
czasie opu6cii celq i p6j5i
zglosii taki fakt za pomocA
wychodzq do pracy przed
kuchennego i laini od godz.

{i
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5. Zabrania siq osadzon
mieszkalnego w czasie

swobodnego poruszania po korytarzu oddzialu
ywania prac porzEdkowych w oddziale oraz w czasie

wydawania positk6w. Skazani
ni sq w tym czasie do zamkniqcia drzwi swojej celi.
6. WpawilonachAi Bcele mi kalne pozostajq zamkniqte przez cafq dobq.
7. Po terenie aresztu osadz poruszajq siq pojedynczo lub w grupach, w szyku zwartym. W
tym czasie zabrania siq im
adzenia gloSnych rozmow, palenia tytoniu, trzymania rqk w
kieszeni i kontaktowania siq z
ymi osobami spoza grupy.
8. Osadzeni zatrudnieni na
ie jednostki nie majq prawa samowolnego opuszczania
stanowiska pracy i poruszania
po terenie aresztu bez dozoru.
9. W pawilonach A i B przyw
z celi i przed wejSciem do celi osadzony poddar,vany jest
kontroli.
10. Osadzeni doprowadzani
posiedzenia komisji penitencjarnej, sqdu penitencjarnego,
rozmowy z przedstawicielam administracji oraz w trakcie program6w resocjalizacyjnych,
zajqi terapeutycznych,
religijnych, wizyt lekarskich, widzef - ubrani sq co najmniej w
koszulkq, dtugie spodnie i
11. Osadzeni zatrudnieni na terenie Aresztu Sledczego w Suwalkach wych,cdzE do
zatrudnienia w odzie2y
wraz z kartq osobistq.
12. W okresie od 1 wrze5nia
30 kwietnia osadzeni z pawilonu C i D pracujqcy poza
pawilonami mieszkalnymi
zatoiyc pod odzie2 skarbowq prywatnq bluzq bez kaptura,
koszulkq z dtugim rqkawem,
lesony, czapkq bez daszku, rqkawice dziane. Zabrania siq
zakladan ia prywatnych kurtek.
13. Skazani zatrudnieni poza
lonami mieszkalnymi, wychodzqc do pracy, mogE posiada6
przy sobie wytqcznie ni2ej
ione rzeczy:
- kawa/herbata,
- pojemnik z 2ywnoSciq, kana
- zapalniczka i wyroby tyton
14. Wracajqc z miejsca zatru
do oddziaiu mieszkalnego skazani mogq posiada6 przy
sobie jedynie:
- pojemnik po 2ywno5ci,
- zapalniczka.
15. Skazani zatrudnieni w hali
kcyjnej w celu skorzystania z kqpieli oraz wypranria ubraf
po sko6czonej pracy, moga za
ze sobq Srodki higieny osobistej (ptyn do kqpieli, gqbka,
mydlo, ptyn do prania,
do prania) oraz klapki. W/w rzeczv pozostajq w szafkach w
szatni na terenie hali. Srodki
ieny osobistej, chemia do prania nie mogq byi ponownie
przynoszone do oddzialu mi
ego. Skazani do pracy wychodzq i wracajq do oddzialu
mieszkalnego w odzie2y ska
otrzymane j z magazynu Aresztu Sledczego w Su'watkach.
Zabrania siq wynoszenia i
a dodatkowej bielizny i skarpet oraz ubraf roboczych
otrzymanych od kontrahenta.
e robocze otrzymane od kontrahenta nalezy prai i
suszyi w pomieszczeniu
hali produkcyjnej.

Godziny, miejsce

i

ROZDZINLV
odbywania spacer6w oraz korzystania z kapieli

1.

Spacery, w tym dlu2sze spacery, dodatkowe spacery i spacery dla osadzonych
zatrudnionych, realizowane
na wyznaczonych placach spacerowych, codziennie w
godzinach 8:15 - 18:30 w opa
o zatwierdzony przez Dyrektora plan spacer6w.
2. Czas trwania spaceru
i nie mniej nii 60 minut.

5246

3.

Dyrektor moze na wniosek lekarza zmienii czas trwa

i

spos6b odbywania spaceru

przez osadzonego chorego.

4.

Dyrektor moze, ze wzglqdu na konieczno6i zapewn
Sledczym w Suwalka ch, zarzqdzii odbywanie spaceru w in

ia bezpieczeristwa w

Areszcie

ni2 ustalony w porzqdku
wewneltrznym.
W okresie letnim od 1 maja do 30 wrze6nia zezwala s
dzonym na wyjScie na place
spacerowe w kr6tkich spodenkach. Na placach
zabrania siq zdejmowania
koszulek lub spodenek.
6. Przed i podczas trwania spaceru w szczeg6lno5ci nie
a) wnosii na place spacerowe przedmiot6w innych ni2 1
ka papieros6w, zapalniczka bez
zgody fu nkcjonariusza,
b) nawiqzywai nielegalnych kontakt6w z osobami
i, zwtaszcza z innych grup
spacerowych i osadzonymi z innych oddziat6w
lnych oraz przekazywai im
jakichkolwiek przed miot6w,
c) przyjmowai postaw godzqcych w spok6j porzqdek
jednostce - w szczeg6lnoici
zachowai haiaSliwych, wulgarnych i agresywnych.
Zezwala siq na palenie tytoniu na terenie plac6w
w miejscach do tego
wyznaczonych.
8. W okresie od L maja do 31 sierpnia zezwala siq
zonym na wnoszenie na plac
spacerowy 0.5 I napoju. Osadzony, po zakofczonym spacerz zabiera op162nionq butelkq do
celi mieszkalnej.
W razie naruszenia przez osadzonego regulaminu lub u
porzqdku, spacer moie
przerwany.
byi
10. Skazanemu nie przystuguje prawo do spaceru:
1) w trakcie konwojowania,
2) w driiu, w kt6rym jest konwojowany, jeieli
rozpoczqto nie p6iniej ni2 o
godzinier 8:00 i zakodczono nie wczeSniej ni2 o godzinie L6:
11. Je2eli w danym dniu skazany nie korzysta ze spaceru z
y, o kt6rej mowa w pkt
10, udziela siq dodatkowego spaceru w ciqgu kolejnych 7 dni
12. Kqpiele osadzonych odbywajq siq w lainiach w oddziat
mieszkalnych, realizowane sE
dwa razy w tygodniu wedtug termin6w okre5lonych w
przez Dyrektora planie
kqpieli opracowywanym odrqbnie dla poszczeg6lnych pawi
mieszkalnych, w godzinach
8:15 - 18:00.
13. Calkowity czas trwania kqpieli nie mo2e przekroczyd L
ut. Ciepta woda podawana
jest przerz 6 minut.
1,4. Ponadto ciepla woda jest dostarczana do cel mieszkal
przez 30 minut po ka2dym
positku.
15. Osadzeni zatrudnieni w kuchni iwarsztatach Aresztu Sl
w Suwaikach korzystajq z
dodatkowych kqpieliw oddziale mieszkalnym, po powrocie z
16. Osadzeni biorqcy udzial w kursach lub zatrudnieni przy acach brudzqcych korzystajq z
czqstszych kqpieli w oddziafach mieszkalnych na wniose funkcjonariusza dozorujqcego
pracQ lub funkcjonariusza ds. zatrudnienia.
17. Osadzony, kt6ry z przyczvn niezale2nych od siebie nie
z kqpieli w terminie
wyznaczonym, mo2e z niej skorzystai w dniu nastqpnym.

5.

i

7.

9.

18. Wymiana pizam, rqczni
jest L raz w tygodniu, wymia
PawilonA-wSrody
Pawilon

i Scierek dostarczanych przez administracjq dok,rnywania
po6cieli dostarczan ej przez administracjq - co dwa tygodnie.

B-wewtorki

Pawilon C iD -w piqtki
19. W przypadku, gdy dzieri
z przyczyn niezale2nych od
formie ogloszenia.

20. Osadzony, kt6ry

z

przemieszczenie) nie
zgtoszeniu kwaterm istrzowi

Godziny

1. Osadzeni

i

mogq palii

iany jest dniem Swiqtecznym lub wymiana jest niemoiliwa
istracji, termin wymiany bqdzie podany ka2dorazowo w
p
z

niezale2nych od siebie (czynnoSci procesowe,
wymiany, mo2e dokona6 jej indywidualnie, niezwlocznie po
ialowemu.

R:OZDZINT.VI
w kt6rym jest dozwolone palenie
wyrob6w t5rtoniowych
tytoniowe:

a) wpawilonachAiB
u2ywajqcych wyrob6w tyton
b) wpawilonieCwporze

w

celach mieszkalnych wyznaczonych

dla osadzonych

nnej w palarniach, w porze nocnej w celach mieszkalnych
wyznaczonych dla osadzonych iywajqcych wyrob6w tytoniowych,
jdujqcych siq w oddziatach mieszkalnych
c) w pawilonie D w palarniach
d) w trakcie odbywania
na placach spacerowych w miejscach do tego
wyznaczonych,
e) osadzeni zatrudnieni - w
i miejscu wyznaczonym przez przelo2onego,
2. Poza miejscami wym
w pkt L niniejszego rozdzialu, palenie wyrob6w
jest
tytoniowych
zabronione.
3. Nie zezwala siq na
e e-papieros6w.

ROZDZIAL \rII
', bielizny i obuwia, kt6re osadzony
mo2e
4 --- ^^r:
_!
^
-_r_-r,_
w celi --!
mieszkalnej

Ilo66 i rodzaj wlasnej

1.

Zezwala siq skazanym
wtasnej bielizny, odzie2y i ob

,wajqcym w Areszcie Sledczym w Suwalkach na korzystanie

z

a.

2. Tymczasowo aresztowany o2e korzystai z wlasnej odziezy, bielizny i obuwia, chyba 2e
zaki6ca to porzqdek ustalony
areszcie Sledczym lub przeciwstawiajq siq temu wzglqdy
bezpieczeristwa lub
sanitarne. Organ, do kt6rego dyspozycji tymczasowo
aresztowany pozostaje, moie ;raniczyd lub okreili6 spos6b korzystania przez tymczasowo
aresztowanego z w/w u
3. Zezwala siq osadzonym na
w celi tqcznie z odzieiq skarbowq:
a) dw6ch par spodni (dlugich),
b) dw6ch par spodenek,
c) bielizny osobistej (majtek,
d) koszul, swetr6w, bluz bez
ra (w iloSci og6tem 3 szt.),
e) piqciu koszulek lub
k6w,
f) jednej sztuki okrycia
stosownego do pory roku,
g) dw6ch par obuwia,
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h) czapki zimowej i rqkawiczek z dzianiny (w okresie zim
i) czapki letniej (skazanym zatrudnionym, wykonujqcym
4. Ka2dy osadzony zobowiqzany jest do przechowywania

porzqdku. Odzie2 moze byi przechowywana w torbie
osadzorrego zgody Dyrektora Aresztu Sledczego w Suwa.

),

na Swie2ym powietrzu).

y w szufladzie, w nale2ytym
rqcznej po uzyskaniu pruez
, o ile w celi nie ma szuflad

wysuwnej.
5. Zabrania siq osadzonym posiadania w celi mieszkalnej
lkiego rodzaju pask6w (do
spodni, toreb itp.) oraz szelek.
6. W przypadku stwierdzenia przekroczenia limit6w usta
w ust. 3 dotyczqcych ilo6ci
odzie2y, bielizny i obuwia posiadanych w celi mieszkalnej,
y ma obowiqzek przekazad
nadmiar rzeczy do magazynu rzeczy wlasnych. Je2eli za6 i
odzie2y, bielizny i obuwia w
magazynie depozytowym przekracza 8 kg, zdeponowan przedmioty w przypadku ich
nadwy2ki przesyla siq na koszt osadzonego do wskazanej
niego osoby, instytucji lub
organizarcji zgodnie z art. LLOa S 3 KKW. W uzasadn
wypadku rzeczy te mogq byi
przeslane na koszt aresztu lub komisyjnie zniszczone.
7. Decy;rje w powy2szej sprawie podejmuje Dyrektor
Sledczego w Suwalkach na
pro6bq osadzonego.
8. Likwidacja rzeczy wfasnych osadzonych z powodu
ich warto6ci uzytkowych i
wykreSlenie ich z karty rzeczy wlasnych dokonuje siq wyl
e w obecno(ci funkcjonariusza
dzialu kwatermistrzowskiego. W tym przypadku zgoda nie
wymagana.
9. Uzyskanie przez osadzonego zezwolenia na otrzymanie
z niezbqdnq mu odzie2q,
je2eli
bieliznq lub obuwiem mo2e nastqpi6,
limit posiadane
ez niego w celi mieszkalnej
odzie|y, bielizny i obuwia nie przekracza ilo6ci o kt6rych
w ust.3 niniejszego rozdzialu i
nie posiada on dodatkowej odzieiy, bielizny lub obuwia w m
zynie rzeczy wlasnych.
10. OsarJzony mo2e ubiegai siq o wydanie kolejnych p
miot6w, pod warunkiem, ze
przedmioty wcze6niej pobrane utracity cechy uiywalno6ci zostaly zniszczone w spos6b
opisany w ust. 8.
11. Pobranie oraz zdanie do magazynu rzeczy wtasnych i
realizowane jest na
podstaWie pisemnego zgloszenia. W tym przypadku zgoda
jest
nie
wymagana.
L2. Przedloione zgtoszenie podlega weryfikacji: koni
i zasadnoici doprowadzenia
osadzonego do magazynu przez kwatermistrza oddzialowego

ROZDZIAL
Ilo$6 i wymiary przedmiot6w, kt6re
mieszkalnej oraz spos6b ich p

1,.

VIII

li

moie posiada6 w celi
zasady ich triywania

OsarJzeni przebywajqcy

w Areszcie Sledczym w
majq prawo posiadai w celi
przedmioty wymienione w art. 110a 51 KKW: dokum
zwiqzane z postqpowaniem,
kt6rego jest uczestnikiem, artykuly 2ywnoSciowe o ciq2arze n przekraczajqcym 6 kg, wyroby
tytonioWe, 5rodki higieny osobistej, przedmioty
uzytku, zegarek, listy oraz
fotografiE czlonk6w rodziny i innych os6b bliskich, przedrn
kultu religijnego, materiaty
piSmienne, notatki osobiste, ksiqzki, prasq i gry Swietlicowe Nie zezwala siq na posiadanie
zegark6w elektron icznych.

2.

tqczna ilo56 i wymiary rzeczy, w tym 2ywno6ci,
osadzonego w trakcie pobytu w Areszcie Sledczym w S
magazynie rueczy wtasnych osadzonych nie mo2e przekra
transportowej o kubaturze O,L7

m3f .

Wymogi te nie obejmu

dujqcych siQ

w

posiadaniu
mieszkalnej i

ch w celi
30 kg /pojemnoSci torby
ych przez osadzonych

tl

il

ii
ii

li
lr

li
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t,

l;
ti

ii

li

dokument6w zwiqzanych
telewizyjnego.
3. Do magazynu d
obuwie, drobny sprzqt
przedmioty, niebqdqce przed
t.t

i1

!l
it

przyjmuje siq i nie przech
opakowari i karton6w po spr
4. llo5i i wymiary rzeczy,

zywnoSci nie mogq
a) kubatury szafki wiqziennej
b) kubatury szuflady wysuwa
c) do 9 litr6w napoj6w opr6cz
d) do 10 sztuk przedmiot6w
e) do 5 sztuk ksiqzek, opr6cz
f) prasq o tqcznej wadze do
Osadzony:
a) dokonujqc zakup6w a
b) skladajqc zam6wienie na
c) realizujqc zezwolenie, o

iem, kt6rego

jest uczestnikiem oraz odbiornika

od jednego osadzonego moina przyjqd odzie2, bieliznq,
ny, urzqdzenia elektryczne, Srodki lqcznoSci oraz inne
iotami warto(ciowymi w ilo6ci do L2 kg. Do magazynu nie
je art. spo2ywczych, wyrob6w tytoniowych, lell6w oraz
RTV i AGD.

osadzony mo2e posiadad

w celi mieszkalnel, w tym

adajqcej na osadzonego,

iywno5ciowych o ciq2arze nieprzekraczajqcym 6 kg,

tu religijnego o wymiarach nie wiqkszych ni2 250 x 150 mm
nych w areszcie Sledczym z biblioteki,

5.

, o kt6rych mowa w art. 113a 51 KKW;
ymanie paczki, o kt6rej mowa w art. 113a 93 KKW;
mowa w art. 113a $4 KKW;
zobowiqzany jest uwzglqdni6
wo5ci przechowywania zakupionych lub dosta rczonych
rzeczy na warunkach okre5
w pkt L,2,314.
6. W przypadku stwierd
2e wymiary lub iloii rzeczy bqdqcych w posiadaniu
osadzonego w celi mieszkaln naruszajq obowiqzujqcy porzqdek, osadzony ma ollowiqzek
przekazac nadmiar rzeczy
wytqczeniem zywno6ci) do magazynu rzeczy 'wlasnych
osadzonych, a jeSli w maga
ie tym nie ma juz mo2liwoSci przechowywania, stosuje siq
przepisy art. L10a 53 KKW (
mioty te przesyta siq na koszt skazanego, do wskazanej
przez niego osoby, instytucji
organizacji. W uzasadnionym wypadku przedmioty te mogq
byi przestane na koszt Areszt Sledczego w Suwalkach.) Odbi6r przedmiot6w mo;:liwy jest
te2 na miejscu. Wydanie
na zewnEtrz jednostki po zaakceptowaniu przez Dyrektora
pisemnego zgfoszenia,
siq w pomieszczeniu bramy gl6wnej aresztu we wtorki i
czwartki w godzinach 8:00 - 1
7. W przypadku stwierd
2e wymiary lub ilo5i rzeczy bqdqcych w posiadaniu
osadzonego w celi mieszkal j naruszajq obowiqzujqcy porzqdek, realizacja uprawnieri
osadzonego, o kt6rych mowa
art. 113a 51 KKW oraz L13a $3 KKW ka2dorazowo odbywa
siq z uwzglqdnieniem wym
, okreSlonych w art. 110a 51 KKW (realizacja uprawnieri w
postaci paczki 2ywno5ciowej
zakup6w bqdzie mo2liwa dopiero w6wczas, je2eli osadzony
bqdzie posiadat w celi nie
ni2 6 kg 2ywnoSci)
8. Rzeczy osadzonego
nie mogE przekraczai wymiar6w i iloici
okre6lonych w pkt 2.
9. W przypadku stwi
a, 2e wymiary lub iloSi rzeczy osadzonego utrudniajq
konwojowanie, osadzony
jest do umieszczenia w pierwszej kolejno(ci w torbie
transportowej calo(ci
e) przez niego 2ywno6ci, a nastqpnie pozostatych rzeczy
zgromadzonych w celi miesz
i magazynie rzeczy wtasnych.
10. Zezwala siQ na posi
nie w celi mieszkalnej prze2roczystej za6ralniczki
jednorazowej oraz jedne
czajnika elektrycznego o mocy do 1000 W, rru klasie
bezpieczeristwa nr L ozna
anego symbolem B lub CE dostosowanym wytqr:znie do
sieci z przewodem
ym PE. Zezwala siq na posiadanie w celi jednego
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przedlu;Zacza jednowtykowego o dlugo5ci do 3 metr6w.
przypadku uszkodzenia przez
osadzonego gniazd zasilajqcych w celi, a zwlaszcza pozbaw
ia gniazda styku ochronnego
(bolca ochronnego) - cofniqte zostanie zezwolenie na
ie urzqdzeri elektrycznych
w celi mieszkalnej.
IL. Zezwala siq osadzonym na posiadanie w celi odbiorn
do 19 cali, z wbudowanym
dekoderem DVB-T zarejestrowanego w celu pobierania
abonamentowych. Odbiornik
TV musi miei mo2liwoSi obstugi za pomoca regulator6w
obudowie bez konieczno6ci
u2ywania pilota. Za realizacjq obowiqzku regularnego ui
ia optat abonamentowych za
posiadane odbiorniki telewizyjne odpowiedzialnoii po
wta5ciciel danego sprzqtu.
Ponadto w celi mieszkalne j, za zgodq Dyrektora, mo2e znaj
siq jeden odtwarzacz DVD
jedna
bez wbudowanego monitora lub
konsola do gier wr
niezbqdnym okablowaniem i
kartq pamiqci. Urzqdzeri, kt6re slu2q do nagrywania i odtw rzania oraz Srodk6w tqcznoSci
nie dopuszcza siq do u2ytkowania. Nie udziela siq zgody
posiadanie przez osadzonego
pilota do telewizora oraz do dekodera DVB-T i
DVD (sprzqt powinien mied
mo2liwo6i sterowania bez u2ycia pilota). Ww. sprzqty nie
byi wyposa2one w: glo6niki
wolnostojAce, czytniki kart pamiqci, porty komunikacyjne USB, LAN) oraz wbudowane
urzqdzenia do komunikacji bezprzewodowej, tj.: Bluetoot
GSM,atak2ewpamiqi
masowq (dyski twarde, karty pamiqci itp.) - za wyjqtkiem
pamiqci
rt
dedykowanych do
konsol do gier. We wszystkich pozostalych sprzqtach RTV
ki kart pamiqci i wej5cia USB
bqdq plombowane przez administracjq aresztu. Zezwala
osadzonym na posiadanie
przewodu a ntenowego (z oryginalnym i koric6wkami).
12. Zgoda na posiadanie powy2szych przedmiot6w mo2e
cofniqta w przypadku
negatywnej oceny zachowania skazanego lub w przypad
niewlaSciwego sposobu ich
uzytkowania.
13. Dyrektor mo2e zezwoli6 skazanemu na posiadanie w
sprzqtu audiowizualnego,
komputerrowego oraz innych przedmiot6w, w tym t k2e podnoszqcych estetykq
pomieszr:zenia lub bqdqcych wyrazem kulturalnych zai :eresowa6 skazanego, je2eli
posiadanie tych przedmiot6w nie narusza zasad porzqdku i
obowiqzujqcych
w Areszcie Sledczym w Suwatkach.
L4. W/ur sprzqt podlega kontroli przy udziale osadzonego.
jmowanie sprzQtu RTV do
Aresztu $ledczego w Suwalkach odbywa siq w dni robocze
godz. 8.30 10.00. Podstawq
przyjqcia sprzqtu do jednostki jest uprzednio wydany talon.
k proiby o talon RTV/AGD
znajduje siq u kwatermistrza lub oddzialowego. Dostarczo
sprzqt powinien byi sprawny
technicznie. Wydawanie sprzqtu RTV osadzonym odbywa siq w Srodq i piqtek. Dzieri
wydawania z wa2nych przyczyn mo2e ulec zmianie.
sprzqt - przed jego
wydaniern wtaicicielowi - podlega sprawdzeniu i
iu taSmq z nadrukiem.
Uszkodzenie plomby jest r6wnoznaczne z utratE pozwolenia
posiadanie urzqdzenia w celi.
15. Pilot do TV wydaje siq osadzonemu wraz z
rem wylqcznie w celu
zaprogramowania kanal6w TV pod nadzorem funkcjonariusza Po zaprogramowaniu kanat6w
pilot naler2y przekazac do magazynu.
1,6. Zabrania siQ przekazywania (pozyczania) spr tu RTV do innych cel
m ieszka lnych.
17. Korzystanie przez osadzonego z przyslugujqcych mu aw powinno nastqpowai w
spos6b nienaruszajqcy praw innych os6b oraz nieza
iqcv ustalonego w Areszcie
porzqdku.
Sledczym w Suwatkach
18. Osadzeni ka2dorazowo opuszczajqc cele mieszkalne
do wylqczenia
wszelkich urzadzef elektrycznych oraz zakrqcenia wody w kra

-
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w Suwalkach mo2e wyrazii zgodq na posiadanie przez
osadzonego w celi
slu2qcych do wykonywania prac rqkodzielniczych oraz
wykonywania tych prac w
i mieszkalnej. Zezwolenie to moze zostai cofniqte, jezeli
przemawiajq za tym wzglqdy
ncjarno - ochronne (np. negatywna postawa osadzonego,
zagroienie poiarowe) lub
dkowe.
20. W jednej celi mieszkal
mogE znajdowai siq: jeden czajnik, jeden przedluiacz
jednowtykowy
dlugoSci do
metr6w, jeden odbiornik TV, jeden przew6d
antenowy, jedna konsola o gier lub jeden odtwarzacz DVD bez wbudowanego
monitora, a tak2e ptyty
lub DVD w tqcznej liczbie 10 szt., kt6rych zawartoS6
bqdzie podlegata sprawdzen przez ad ministracjq jednostki.
21. Osadzony mo2e posiad w celi mieszkalnej przedmioty warto5ciowe (np. wyroby
ze ztota i inne) wylqcznie za godq Dyrektora Aresztu Sledczego.
22. Tymczasowo aresztowan
ie moie posiadad Srodk6w tqcznoSci, urzqdzeri technicznych
stuiqcych do rejestrowania i
ia informacji, sprzqtu komputerowego, a talk2e, poza
depozytem, przedmiot6w i dokument6w, kt6re mogE utrudniai prawidlowy tok
postQpowania karnego.
23, Zabrania siq przechowy ania 2ywnoSci na parapetach oraz w kratach okir-'nnych.
24, Zabrania siq posiadania
celi zyletek, brzytew, narzqdzi do ciqcia metalu, Srodk6w
slu2qcych do obezwtadniania,
odurzajqcych, Srodk6w psychotropowych, lek6w (bez
wskazari lekarskich),
w aerozolach, wyrob6w alkoholowych i artykut6w
higienicznych zawierajqcych
lkohol, Srodk6w fqczno6ci, urzqdzeri do rejestrowania i
odtwarzania informac ji oraz
miot6w, kt6re mogq stanowii zagrozenie dla p<lrzqdku i
bezpieczehstwa jednostki.
adanie innych niewymienionych przedmiot6w jest mozliwe
jedynie za zgodq Dyrektora
Sledczego w Suwatkach.
25. Zezwala siq osadzonym
posiadanie jednej szklanki z duralexu o pojemnoSci do 300
ml.
26, Zabrania siq naklejania i
ijania element6w dekoracyjnych i pornograficznych w
pomieszczeniach cel mieszka
oraz innych pomieszczeniach, w kt6rych pr;zebywajq
osadzeni. W/w uszkodzenia
nowiq szkodq w mienlu aresztu, a ich sprawcy podlegajq
odpowiedzialnoSci
dyscyplinarnej.
27. Zabrania siq zawieszania
ik6w i ubraf na porQczach t62ek i oknach v,r spos6b
zastaniajqcy widok przez wizje
drzwiach celi oraz zaslaniajqcy okna i osadzonych.
28. Zabrania siq wyrzucania
przedmiot6w bqdl wylewania ptyn6w przez okna.
29. Zabrania siq
iwiczeri rekreacyjno-sportowych z wykorzystaniem sprzqtu
kwaterunkowego oraz
ia iwiczeri przy uzyciu obciq2eri wtasnej produkcji.
30. Na posiadanie innych
ot6w, nie wymienionych w porzqdku wewnetrznym
'4.
jest
pisemna zgoda
wymagana
19. Dyrektor Aresztu
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Dni, godziny
innych

1.

Osadzeni

5

i

sa

zastqpc6w, lekarzy i innych
lub pisemnej, do
godzinach 8:00 - 8:30.

ROZDZIA*,IX
przyjmowania osadzonych przez dyrektora
, lekarzy oraz spos6b skladania pisemnyoh
, skarg i pr66b
przez Dyrektora Aresztu Sledczego

w

i

Suwalkach, jego
po uprzednim imiennym zgtoszeniu w formie ustnej
Zgtoszenia przyjmowane i zapisywane sq w dni robocze w

llz46

I
I

2.

'az kierownicy poszcze96lnych
Dyrektor Aresztu Sledczego w Suwatkach i jego zastq
dziat6w,, przyjmujq osadzonych w dni robocze w
administracji w pokojach
wychorn'awc6w lub innych pomieszczeniach w miarq
niezwtocznie, przynajmniej
jeden raz w tygodniu.
3. Wychowawca i psycholog przyjmujq osadzonych w
pracy administracji oraz w
trakcie petnionych dyzur6w w pokojach wychowawc6w i
olog6w lub w razie potrzeby
w innych dostqpnych pomieszczeniach.
4. Lekarze i lekarze stomatolodzy przyjmujq
zonych w wyznaczonych
pomieszczeniach, w dni robocze - w dniach i godzinach usta
odrqbnym grafikiem oraz
w sytuar:jach nagtych - na wezwanie.
5. Grafik przyjqi przez lekarzy i lekarzy stomatolog6w d
jest dla osadzonych na
ta b icy 6,gloszeri w oddzialach m ieszka lnych.
6. Osadzeni majq prawo skladai pisemne wnioski,
i pro6by za po5rednictwem
oddzialc,wego lub wychowawcy, a tak2e w b
kontakcie z przeto2onymi
uprawnionymi do ich rozpatrywania codziennie.
7, Osadzony ma prawo w szczeg6lno5ci do sktadania wn
, skarg i pr66b organowi
wta6ciwrrmu do ich rozpatrzenia oraz przedstawiania
bez obecno(ci innych os6b,
administracji zaktadu karnego, kierownikom jednostek
izacyjnych Stu2by Wiqziennej,
sqdziemu penitencjarnemu, prokuratorowi i Rzecznikowi
Obywatelskich.
8. Zgtoszenia dotyczqce spraw socjalno-bytowych i
technicznych w pierwszej
kolejno5ci przyjmuje funkcjonariusz dziatu kwatermistr
w trakcie wizytowania
przez niego cel mieszkalnych. W innym czasie, pisemne
enia dotyczqce tych spraw
przyjmujq oddziatowi i wychowawcy oddziat6w mieszka
oraz ich przeto2eni. Zgtoszenia
przyjmowane sa wtedy w dni robocze w godzinach 8:00
8:30. Zgloszenia nastqpnie sq
przekazy'wane do konserwatora lub kwatermistrza od
9. Osadzeni mogE bezpoSrednio zwracai siq do
nych oraz os6b wizytujqcych
areszt Sledczy ze sprawami zwiqzanymi z wykon
kary pozbawienia wolnoSci,
tymczasowego aresztowania, a takze ze sprawami osobistym
I

R:OZDZINL)(
Dni, godziny, miejsce i porzedek

widzeri

1-. Wid;:enia odbywajq siq w sali widzer.r Aresztu Sledczego Suwatkach:
Pawilon A (tymczasowo aresztowani) - w ka2dy 1 i 3
miesiqca oraz w L niedzielq
miesiAca w Bodz. 8:30 - 15:30.
PawilonA(skazani) -w kaidy2 i4wtorek miesiqca oraz w 3
miesiqca w godz. 8:30 15:30.

Pawilon B

-w

ka2dy

li2czwartek

miesiqca

oraz w 2 ni

15:30.

ielq miesiqca w godz. 8:30

ii
li
ii
ii

-

- dodatkowo w ka2dq 3 sobotq miesiqca w godz. 8:30 - j.5:
skazani pracujqcy wylacznie
na ! zmianq w firmie Salag i Aquael.
Pawilon C - w ka2dq L sobotq i 3 czwartek miesiqca oraz
3 niedzielq miesiqca w godz.
8:30 - L5:30.
Pawilon D - w kazdq 1. sobotq i 3 czwartek miesiqca oraz
3 niedzielq miesiqca w godz.
8:30 - 15:30.
2. Szczeg6lowe informacje dotyczqce sposobu reje ,racji i udzielania widzef
umieszczone sE na stronie internetowej jednostki.
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3.

Grafik widzeri w Swiqta
ego Narodzenia oraz Swiqta Wielkanocy, zostanie ogloszony
odrqbnym komunikatem. W
tym kantyna jest nieczynna.
4. Ka2dy osadzony jest
owiqzany powiadomic osoby uprawnione do widzeri o
wyznaczonych dniach i godz
h, w kt6rych odbywajq siq widzenia.
jest
Kantyna czynna
w cza
widzeri z zastrzeieniem pkt 3.
Widzenia sE realizowan w kolejnoSci zgloszef odwiedzajqcych. Poza kolejno(ciq
widzenia mo2na udzielii:
a) kobietom w zaawa
qiY,
b)osobom dorostym
zicami lub opiekunami prawnymi z dziedmi do lat 3,
c) osobom niepelnosprawnym e znacznE dysfunkcjq ruchu (poruszajqcym siq na w6zku lub o

5.
6.

ku lach ),

d)osobom powy2ej 75 roku
7. Widzenia odbywajq siq
bez osoby dozorujqcej lub
osoby niepetnoletnie mogE
do widzeri z osadzonym.
8. Tymczasowoaresztowan
widzenie przez organ, do

aresztowany pozostaje do d
ka2dego z nich, chyba 2e o
podlega wykonaniu po
tymczasowo aresztowanego d
9. O sposobie udzielania wid
10. Maloletni do lat 15 kor
pozostajAcego na wolno(ci
w razie gdy uprawniony do o
widzenie, nie chce lub nie
pracownika aresztu

widzer{. Widzenie regulaminowe trwa 60 minut. Zwidzefi
w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby doz:orujqcej,
wylqcznie pod opiekq osoby pelnoletniej uprawnionej

zeri

uzyskai widzenie po wydaniu zarzqdzenia o z5;odzie na
dyspozycji pozostaje. W wypadku gdy tymczasowo
i kilku organ6w, wymagana jest zgoda na widzenie
te zarzqdzq inaczej. Zarzqdzenie o zgodzie na widzenie nie
iu przez administracjq zawiadomienia o przekazaniu
dyspozycji in nego organu.
tymczasowo aresztowanym stanowi art.2t7 $2 KKW.
z widzenia z tymczasowo aresztowanym porj opiekq
iela ustawowego !ub petnoletniej osoby najbli2szej, a
nad matoletnim podczas widzenia nie uzyskat zgody na
z niego skorzystai - pod opiekq funkcjonariusza lub
wyznaczonego przez Dyrektora Aresztu Sledczego w

Suwatkach.

11. W razie udzielenia

w spos6b umo2liwiajqcy bezpo6redni kontakt tyrrrczasowo
aresztowanego z osobq
zajqcq, tymczasowo aresztowany mo2e spozywai artykuly
2ywno:iciowe i napoje zakupi
przez osoby odwiedzajqce na terenie aresztu Sledczego.
Artykuly 2ywno:iciowe i napo kt6re nie zostaly spo2yte w czasie widzenia, przekazuje siq
osobie odwiedzajqcej. Na
anie osoby odwiedzajqcej widzenia udziela siq ur spos6b
uniemo2liwiajqcy bezpo6redni
z osadzonym.
t2. Skazany przebywajqcy
Areszcie Sledczym w Suwatkach bez stosowanego
tymczasowego aresztowania
skazany wyrokiem nieprawomocnym, kt6ry zgodzit siq na
stosowanie wobec niego
laminu organizacyjno - porzqdkowego wykonywania kary
pozbawienia wolno6ciz widzeri bez zgody organu dysponujqcego.
13. Tymczasowo aresztowa z zastrze2eniem art. 2L7 }Lb KKW ma prawo do co najmniej
jednego widzenia w miesiqcu
najbli2szq.
jedno widzenie w ciqgu dnia.
14. Osadzony mo2e z
15. W widzeniu moga ucze
nie wiqcej ni2 dwie osoby pelnoletnie, chyba 2e Dyrektor
Aresztu Sledczego w Suw
h, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodq na udziaf
wiqkszej liczby os6b. Licz
os6b niepetnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby
niepetnoletnie mogq korzyst z widzefi tylko pod opiekq os6b pelnoletnich uprawnionych
do widzei ze skazanym.
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1,6. Skazany sprawujqcy opiekq nad dzieckiem do lat i.5
prawnyrn opiekunem) ma prawo do dodatkowego jednego
(art. 105ia 53 KKW).
17. Skazany mlodociany ma prawo do dodatkowego jedn

bqdqcy jego rodzicem lub
z dzieckiem w miesiqcu
widzenia w miesiqcu (art. 91a

KKW).

18.

Za ,zezwoleniem Dyrektora Aresztu Sledczego w
skorzystai z polqczenia przyslugujqcych mu widzeri
klasyfikacyjnej. Zezwolenie to skazany mo2e otrzymai na
przez wychowawce.

skazany mo2e jednorazowo
ajqcych z grupy i podgrupy
isemnq pro6bq, zaopiniowanq

19. Nagroda w postaci zezwolenia na dlu2sze widzenie m
polqczeniu z widzeniem regulaminowym. Nagrody dotyczqce
20. Miejsce dla osadzonego i os6b odwiedzajqcych w sali

byi zrealizowana wylqcznie w

21..

W

czasie trwania widzenia zezwala

siQ

2ywnoSciowych i napoj6w zakupionych przez odwiedzajq
sali wid:reri, czynnej w czasie trwania widzeri. Artykuly
zostaly spo2yte w czasie widzenia, przekazuje siq osobie
22. W trakcie widzenia zabrania siq:
a) u2ywarnia w rozmowie gwary przestqpc6w, sl6w wu
b) palen a wyrob6w tytoniowych,
c)przekazywania i przyjmowania korespondencji, pieniqdzy
posiadanie przez osadzonego jest zabronione,
d) przyjrnowania i spozywania napoj6w alkoholowych,
psychotropowych oraz lek6w,
e) prowadzenia rozm6w i innego zachowania, kt6re uni
widzeri innym osobom,
f) zakt6cania porzqdku i bezpieczedstwa oraz prawidtowego
g) przekazywania sprzqtu audiowizualnego, sprzqtu
wylqczeniem przedmiot6w wtasnorqcznie wykonanych
kt6rych osadzony uzyskat zgodq od dyrektora.
23. W razie naruszenia przez osadzonego lub osobq
udzielenia widzefi, mo2e byi ono przerwane lub zakofczone
24. Widzenie przerwane z winy osadzonego (lub osoby
zrealizowane.
25. 7e ,ruzglqdu na bezpieczeristwo Aresztu Sledczego
odwiedz;ajqce osadzonych oraz przedmioty wnoszone przez
sq kontroli.
26. Zabrania siq osadzonym wnoszenia na salq widzei
jest w zegat.
27. lndy]widualne pro6by osadzonych w sprawie
widzeri r,szpatruje Dyrektor Aresztu Sledczego w Suwatkach.
28. Osoby z niepelnosprawno5ciq ruchowq, narzqd6w sluchu
planowarnym widzeniem skontaktowai siq z administracjq
sposobu realizacji widzenia.
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ed nie podlegajq lqczeniu.
wyznacza funkcjonariusz.
na spo2ywanie artykut6w
w kantynie znajdujqcej siq w
o:iciowe i napoje, kt6re nie

innych przedmiot6w, kt6rych
odurzajqcych lub substancji

jq bqdi zakt6cajq

rea lizacjq

widze6,

puterowego, odzie|y, itp. z
osadzonego, na przekazanie
jqcq zasad dotyczqcych
ed czasem.
ajacej) traktuje siq jako

Suwatkach wszystkie osoby
na teren jednostki poddane
Sala widzeri wyposa2ona

od w/w sposobu udzielania
mowy lub wzroku mogA przed
w celu om6wienia

jednostki

ROZDZIAT,

Godziny i miej

1.

z samoinkasuj4cych aparat6w
telefonicznych

Skazani przebywajqcy

tll

ili
irl

il
il
ti

it

il

lu

b

na

t

w

Suwatkach bez stosowanego
korzystai z samoinkasujqcego aparatu telefonicznego na

Areszcie Sledczym

tymczasowego aresztowania

wlasny koszt

XI

rozm6wcy. Dotyczy

to tak2e

skazanych vvyrokiem

nieprawomocnym, kt6rzy
zgodq wobec Komisji Penitencjarnej na stosowanie wobec
nich Regulaminu organizacyjn - porzqdkowego wykonywania kary pozbawienia wolnoici.
jqcego aparatu telefonicznego jeden raz w ciqgu
2. Skazani mog.l korzystai z
dnia, bez wzglqdu na to czy
to rozmowa z osobq bliskq lub innq czy te2 z obrof cq lub
pelnomocnikiem, bqdqcym
lub radcq prawnym. W uzasadnionych przypadkach
Dyrektor mo2e zezwolii skaza mu na przeprowadzenie dodatkowej rozmowy.
Skazanym zatrudnionym w hali produkcyjnej zezwala siq na korzystilnie z
samoinkasujqcego aparatu
nicznego wytqcznie w miejscu zatrudnienia (z wylqczeniem
zmiany lll).
4. Czas korzystania z a
telefonicznego, z wytqczeniem rozm6w z podmiotami, o
kt6rych mowa w art. B $3
raz art. 215 51 KKW:
a) w pawilonach A i B oraz w
produkcyjnejjednorazowo nie mo2e przekracza6 5 minut.
b) w pawilonach C i D jednor
nie moie przekraczad L0 minut.
W wyznaczonym limicie czasu
a dokonai kilku pr6b polqczeri lub przeprowadzii wiqcej
jednq
ni2
rozmowq telefonicz
5. Zezwala siq osadzonym korzystanie z samoinkasujqcych aparat6w telefonicznych w
godzinach:
a) pawilony A, B i C - w godz. 8
- 18:30,
b) pawilon D - w godz. 8:30 z wylqczeniem czasu niez
do wla6ciwego funkcjonowania oddzial6w miegzkalnych
(widzenia, wydawanie
prace porzqdkowe, zatrudnienie itp.).
produkcyjna
c) hala
- I zmiana -w godz. 8:00- 13:
- ll zmiana- w godz. 14:30 - lll zmiana - skazani
z aparatu telefonicznego w oddziale mieszkalnym z:godnie z
zatwierdzonym przez Dyrekto porzqdkiem realizacji rozm6w telefonicznych.
6. Zatwierdzony przez
porzqdek realizacji rozm6w telefonicznych dla ka2dego
jest
pny na tablicach ogfoszeri znajdujqcych siq na korytarzach
oddziatu mieszkalnego
oddziat6w m ieszkal nych.
7. Tymczasowo aresztowany
korzystad z aparatu telefonicznego po uzyskaniu przez
administracjq Aresztu
w Suwatkach zgody organu, do kt6rego dyspozycji pozostaje
(w wypadku, edy
aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organ6w,
wymagana jest zgoda ka2dego nich, chyba ze organy te zarzqdzq inaczej).
8. Tarzqdzenie o zgodzie na rzystanie z aparatu telefonicznego nie podlega y,r',,konaniu
po otrzymaniu przez
stracjq zawiadomienia o przekazaniu tymczasowo
aresztowanego do dyspozycji
organu.
9. Tymczasowo
w odniesieniu do kt6rego wydano zgodq, o kt6rej mowa w
pkt. 6, moze korzystai z
kasujqcego aparatu telefonicznego na wlasny koszt lub na
koszt rozm6wcy.

3.
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10. W {zasadnionych przypadkach Dyrektor moie zezwolii
aresztowanemu, w
odniesie:niu do kt6rego wydano zgodq, o kt6rej mowa w
6, na skorzystanie z innego ni2
okreSlony w pkt 8 aparatu telefonicznego na
abonenta lub tymczasowo
aresztolvanego, a je2eli tymczasowo aresztowany nie
Srodk6w pieniq2nych, na koszt
aresztu 6ledczego.
11. Adnrinistracja aresztu (ledczego zapewnia, aby tym

do kt6rego wydano zgodq, o kt6rej mowa w pkt

aresztowany, w odniesieniu
czasie korzystania z aparatu
telefonu wskazanym w
sobq podajqcq siq za osobq

6,

telefonir:znego uzyskiwal pofqczenie wytqcznie z n
zarzqdzeniu, po sprawdzeniu,2e polqczenie uzyskano z
wskazanE w tym zarzqdzeniu.
L2. Tyrnczasowo aresztowany, w odniesieniu do kt6rego
pkt 6, mo2e skorzystai z samoinkasujqcego aparatu telefo
uzasadnionych przypadkach Dyrektor mo2e zezwolii
przep ror,rradzen ie dod atkowej rozmowy.
13. Tymczasowo aresztowany nie mo2e korzystai z innych

zgodq, o kt6rej mowa w
ego jeden raz w ciqgu dnia. W

asowo aresztowanemu

na

k6w lqcznoSci przewodowej

i

bezprzewodowej.
14. Realizacja rozm6w telefonicznych nastqpuje w kolejno5c zgtoszen.
15. W pierwszej kolejnoSci zapewnia siq dostqp do apa
telefon icznego tymczasowo
aresztovranym zglaszajEcym potrzebq porozumienia siq z
lub petnomocnikiem
bqdqcynr adwokatem lub radcq prawnym.
16. W pawilonach A i B zgioszenia przyjmowane sQ przez
w godzinach 8:00 8:30.
17. Aparaty telefoniczne usytuowane sq w ka2dym oddziale ieszkalnym i hali produkcyjnej.
r

18. Rozrnowy telefoniczne podlegajq kontroli na zasad
wypadkach zagro2enia porzqdku publicznego lub zagrole
Dyrektor mo2e na czas okreSlony pozbawii skazanego u

okreSlonych

w KKW. W

dla bezpieczefstwa aresztu,
ienia o kt6rym mowa w art.

10sb $L KKW.
19. Osadzony ma prawo kontaktu telefonicznego z podm
o kt6rych mowa w art. 893
KKW oraz 215 51 KKW tj. ze swoim obrofcq lub petnom
em bqdqcym adwokatem lub
radcq prawnym, a takze z przedstawicielem niebqdqcym
katem ani radcq prawnym,
kt6ry zr:stal zaaprobowany przez PrzewodniczEcego
ego Trybunalu Praw
Cztowieka do reprezentowania osadzonego przed tym rybunalem. Rozmowy beda
realizowane po wcze5niejszym udokumentowaniu przez
faktu, i2 wskazany
podmiot jest jego obro6cq lub pelnomocnikiem. Rozmowy ,elefoniczne, o kt6rych mowa
wy2ej, mogE byi realizowane kazdorazowo, po zgtoszeniu
zialowemu, w dni robocze, w
godzinach pracy administracji (z wylqczeniem czasu
iezbqdnego do wtaSciwego
funkcjonowania oddzial6w mieszkalnych). Nie podlegajq
kontroli i nie sq ograniczone
czasowo, Rozmowy z obroricq z urzqdu, wyznaczonym p
sqd bqdq realizowane po
okazaniu oSwiadczenia obrofcy lub postanowienia sqdu ze
iem nazwiska obrodcy i
numeru telefonu do kontaktu.
20. Za zgodq Dyrektora Aresztu Sledczego w
zezwala siq skazanym
przebywajqcym w Areszcie Sledczym w Suwalkach na k
nie z tqczno6ci z rodzinq i
osobami bliskimi za poSrednictwem komunikatora SKYPE.
21. Skazany, aby uzyskai zgodq na wideorozmowy, powi
a) wskazili w proSbie - druku dostqpnym u wychowawcy (
nik nr 2) osobq, z kt6rq chce
przeprowadzii wideorozmowq wraz z okreSleniem
pokrewieristwa oraz wtasne
konto SKYPE,
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b) przedstawii

rii
iii

polqczenie (zalqcznik nr 3).
22. W pierwszej kolejno5ci po
a) bqdqcym rodzicami lub opi
b)cudzoziemcom,
c) kt6rych rodziny lub osob
Sledczego w Suwatkach,
d) kt6rych sytuacja rodzinn
znacznym stopniu przyjazd na
23. Miejscem do prowadze
siuibowe w poszczeg6lnych
przygotowa n e sta nowiska

ir

ii

,i

:ii

iii

oSwiadczeni

o

zgodzie u2ytkownika SKYPE,

z

kt6rym chce nawiqzai

2sza mo2liwo6i kontaktu udostqpniona bqdzie skazanym:

nami prawnymi dzieci do lat 15,

najblizsze zamieszkujE

w

znacznej odlegloici od Aresztu

zdrowotna lub finansowa uniemo2liwia lub utrudnia w
zenle.

rozm6w za pomocQ komunikatora SKYPE sq pomieszczenia
wilonach mieszkalnych wyposa2one w specjalnie do tego
uterowe.

24. Wideorozmowy sE
ne zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora
harmonogramem wideoroz
poszczeg6lnych
pawilon6w mieszkalnych.
dla
25. Zgloszenia na wideoroz
przyjmowane sA przez oddzialowego w dniu realizacji
wideorozm6w w danym pawi! ie mieszkalnych w godzinach 8:00 - 8:30.
26. Czas korzystania ze stan
komputerowego ustala siq na 20 minut.
27. Pozytywnie rozpatrzonQ
o zezwolenie na realizacjq wideorozm6w skazany
przechowuje w celi mieszkal
przed rozpoczqciem wideorozmowy skazany okazuje proSbq
fu nkcjonari uszowi dozoru
u wideorozmowy.
23.WpawilonachAiBf
nariusz jest obecny przy wideorozmowach i kontroluje je
zgodnie art. 90 pkt 7 i 9 KKW.
29"WpawilonieCiDfun
usz nadzoruje wideorozmowq za pomoca systemu TV
przemystowej. Fun kcjonariusz
byi tak2e obecny przy wideorozmowie.
przypadku
30. W
naruszenia
skazanego lub osobq, z kt6rq realizowany jest kontakt za
po6rednictwem komunikato
ustalonych zasad jego przebiegu (np. przekazywanie
treSci godzqcych w porzE
publiczny lub zagra2ajqcych bezpieczedstwu jednostki,
postugiwanie siQ wyrazami
zwrotami powszechnie uznawanymi za wulgarne lub
obel2ywe albo gwarq p
), kontakt moze byd przerwany lub zakoficzony przed
czasem.

31. W uzasadnionych p
zezwolenia na korzystanie z
wyrazii zgodq na dluzszy czas
32. Na pisemny wniosek
dostqp do stron
33. Osadzonym nie ud

34. W przypadku gdy podm
wrzeSnia 2001 r. o dostq
publicznych, dokonuje tego
stronq tq udostqpnia siq na
35. Jednorazowy czas ko
internetowych ustala siq na
zgodq na dlu2szy czas kor

36. Realizacja zezwolei
mowa w pkt 24.
37. W zakresie doprowadzan
stosuje siq zasady okre5lone

ach Dyrektor Aresztu Sledczego w Suwatkach moze udzielii
SKYPE w innym ni2 wyznaczonym czasie oraz
mowy.
(druk u wychowawcy - zalqcznik nr 4) umo;iliwia siq
letynu lnformacji Publicznej.
siq stron internetowych innych niz strony BlP.
zobowiqzany na podstawie przepis6w ustawu ;z dnia 6
do informacji publicznej do udostqpniania informacji
stronq internetowq umieszczona w domenie "gov.pl",
ach przewidzianych dla stron BlP.
nia ze stanowiska komputerowego z dostqpem do stron
minut. W szczeg6lnych przypadkach dyrektor mo2e wyrazii
a ze stanowiska komputerowego.
siq w godzinach pracy administracji w dniach, o kt6rych

lmunikatora

nadzoru i dokumentowania dostqpu do stron internetowych
wideorozm 6w za po6rednictwem komunikatora SKYPE.
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ROZDZIAL XII
Dni, godziny i miejsce odprawiania
spotkari religijnych orl7.
1.. Nabozedstwa i spotkania religijne dla osadzonych
niedziele, w kaplicy Aresztu Sledczego w Suwatkach lub
9:00

-

lL8:00 zgodnie z planem nabo2eristw zatwierd
siq na tarblicach ogloszef w oddziatach mieszkalnych.

2.

Osadzeni mogE brai udziat w nabozefstwach i spotkan
z uwzglqdnieniem potrzeby zabezpieczenia
karnego oraz porzqdku i bezpieczef stwa w areszcie.
3. Zgtopzenia do udziatu w nabo2efistwach i spotkaniach
lub wyclrrowawca w dni robocze w godzinach 8:00 - 8:30.

lndywidualne spotkania

z

kapelanem

lub

in

przedstawicielem koiciofa lub innego zwiqzku wyzn
Swietlicach oddziat6w lub salach widzef po uprzednim
oddziafowego chqci takiego spotkania. Zgloszenia pruy.
godzinar:h B:00

-

rjq siq

w poniedziatki, wtorki i
oddziat6w w godzinach

przez Dyrektora. Plan znajduje

grupach

4.

religii

religijnych w wyznaczonych
dtowego toku postqpowania
igijnych przyjmuje oddziatowy

kanonicznie uprawnionym
mogE odbywai siq w
eniu do wychowawcy lub
sE w dni robocze w

8:30.

RIOZDZINT-

XIII

Czqstotliwo6d, terminy, miejsce i spos6b
artykul6w iywnoSciowych i wyrob6w
dopuszczonych do sprzedaiy w

'ania zakup6w
oraz przedmiot6w

1. Osaclzeni mogE dokonywai

zakup6w artykul6w
i wyrob6w tytoniowych
oraz innych artykut6w dopuszczonych do sprzedaiy w
Sledczym w Suwalka ch, za
Srodki pieniqzne pozostajqce do ich dyspozycji w depozycie
y razy w miesiqcu .
2. W drriu poprzedzajqcym dzief wyznaczony do dokona zakup6w osadzeni otrzymujq
paragony zawierajqce kwoty pozostajqce do ich
ji wg stanu na dzieri ich
wygenerowania.
3. Srodki, kt6re wplynq na konto depozytowe
po wygenerowaniu listy
paragon6w pozostajq do dyspozycji osadzonych przy zaku
w nastqpnych terminach.
4. Dokonywanie zakup6w odbywa siq w spos6b
5. W dniu wyznaczonym do dokonania zakup6w do
8:30 osadzeni przekazujq
oddzialowemu zam6wienie na zakupy sporzqdzone na
formularzu (zalqcznik
nr 5 - dostqpnym u wychowawcy lub oddziatowgo) wraz wygenerowanym przez Dzial
Finansowy paragonem.
6. Zam6wienia realizowane bqdq w terminie do 3 dni
7. Lista z dostqpnym asortymentem w kantynie znajduje siq Swietlicach oddzial6w.
8. Osadzony realizujqc uprawnienia, zawarte w art. 1L3a 1 KKW tj. zakupy artykul6w
zywnoSciowych w kantynie Aresztu Sledczego w Suwal
mo2e jednorazowo zakupii
artykuly o tqcznejwadze nie przekraczajqcej 6 kg i 9 litr6w
j6w. Jest to konieczne w celu
wyegzek,lvowania zasad, o kt6rych mowa w art. 110a 53 KKW
9. Szczeg6lowe terminy dokonywania zakup6w podawa bqdq og6towi skazanych na
tablicach ogloszeri znajdujqcych siq na korytarzach oddzia
mieszkalnych. Zastrzega siq
mozliwolii zmiany termin6w dokonywania zakup6w.

i.

il

il

i;

ii
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10. Osadzonym

zakup6w artykul6w
roboczym od osadzenia w
jednostek penitencjarnych )

do Aresztu Sledczego w Suwalkach umozliwia siq dokonanie
i wyrob6w tytoniowych najp6lniej w trze,cim dniu
Sledczym (nie dotyczy to osadzonych przybytych z innych

ROZDZIAT,

Godziny i spos6b

1.

Korespondencjq od o
a) urzqdowq - codziennie w
b) prywatnq w dni robocze w
2. Przesylka listowa powin
3. W przypadku wysytania
wypetniony przez siebie druk
zwraca siq osadzonemu.
4. Skazany przekazuje
(art.242 56 KKW) z wyjqtkiem
5. Korespondencjaskazane
dnia roboczego od daty jej p
przyczyn, o kt6rych mowa w a
Korespondencjq
poSrednictwem organu
dysponujqcemu nie p6iniej
po6rednictwa organu dyspon
p6lniej ni2 drugiego dnia
7. Osadzony nieposiad
koperty oraz znaczki
do 20 g.
8. Korespondencjq
pracownik Aresztu Sledczego
9. Jezeli korespondencja
czynno6ci (zgodnie z art.242
10. W przypadku odmowy
nadawcy.
11. Przyjmujqcy korespon

6.

li

il
li
it

XIV

i wydawania korespondencji
przyjmuje oddzialowy:
inach od apelu porannego do apelu wieczornego
ach 8:00 - 8:30.
wtaSciwie oplacona przez osadzonego.
poleconej, osadzony wraz z korespondencjq przekazuje
dzenia nadania przesytki poleconej", kt6ry po wyslaniu

dencjq do wystania w spos6b umo2liwiajqcy jej cenzurq
cji, o kt6rej mowa w art. 8a 52 i 3 KKW.
jest wysylana przez administracjq nie p6iniej ni2 drugiego
nia przez skazanego, o ile nie podlega zatrzr/maniu z
. 105 $4 KKW.
aresztowanego, kt6ra podlega przestaniu do adresata za
ujqcego, administracja przekazuje wta6ciwemu organowi
rugiego dnia roboczego. Korespondencja, kt6ra nie wymaga
jqcego wysylana jest przez administracjq do adrelsata nie
:ego od daty jej przekazania.
5rodk6w pieniqznych otrzymuje od administracji papier,
na dwie przesylki listowe ekonomiczne w miesiqcu, o masie

do osadzonego dorqcza wyznaczony funkcjonariusz lub
Suwalkach.
cenzurze lub nadzorowi, dorqcza siq jq po dokonaniu tych
oraz art. 242 97 KKW.)
przez osadzonego korespondencji odsyla siq jq do

urzqdowq wydaje nadawcy pisemne potwierdzenie jej
odbioru oraz odnotowuje na
rcie datq odbioru umieszczajqc odcisk stempla z nazwE
Aresztu Sledczego w Suw
Pisemne potwierdzenie odbioru wypelnia osadzony.
12. Potwierdzenie sporzqdza siq w jednym egzemplarzu. Duplikatu potwierdzenia nie
wydaje siq.
L3. Koszty przestania wniosk , skarg i pr65b adresowanych do organ6w, o kt6ryr:h mowa
w art. 8. 5g KKW. ponosi
', a je2eli nie posiada 6rodk6w pieniq2nych, otrzlrrnujs e6
administracji papier, koperty i
ki pocztowe poza limitem okre(lonym w pkt 7.
L4. Korespondencjq
do osadzonych wydaje siq w dni robocze w godz. 8:00 18:30.

15. W przypadku do
odbioru, osadzony kwituje
dostarczonej osadzonym.

korespondencji urzqdowej bez zwrotnego po5wiadczenia
tej korespondencji w rejestrze korespondencji urzqdowej

ll

ll

L6. Przesylanie w przesylkach listowych i

paczkach prasy

uzyskania wcze:iniejszej zgody Dyrektora Aresztu
zastqpujqcej w formie talonu (zalqcznik nr 6). Osadzony
ksiq2ek oraz prasq o fqcznej wadze do 0,5 kg.
17. Osadzony mo2e otrzymai korespondencjq zawiera
tekstowa na kartce papieru) orazznaczki pocztowe.
18. W g:rzesylkach listowych zabrania siq otrzymywania
pi6mienniczych i biurowych oraz r62nego rodzaju wiado
19. Korr:spondencja skazanych podlega cenzurze adm
Suwalkach zzastrze2eniem, o kt6rym mowa w art. 8a 52 i 3

i

k dla skazanych wymaga
Suwatkach lub osoby go
posiadai w celi do 5 sztuk

w

wytqcznie

list

(wiadomo5i

telefonicznych, materiai6w
nkowych.
cji Aresztu

Sledczego w

R:OZDZTNT,XI

Dni, godziny i spos6b przyjmowania i
w art. 1l3a

paczek, o kt6rych mowa
S+

KIGM

1,. Skazany mo2e za zezwoleniem Dyrektora Aresztu
paczki z niezbqdnq mu odzie2q, bieliznq, obuwiem i innymi
oraz SrorJkami higieny.

2.

w Suwatkach, otrzymywai
miotami osobistego u2ytku

Tymczasowo aresztowany moie za zgodq organu, do
dyspozycji pozostaje oraz
Dyrektora Aresztu Sledczego w Suwatkach korzysta6 z
ia, Srodk6w leczniczych i
higieny otrzymywanych spoza aresztu Sledczego.
3. Maksymalne wymiary opakowania paczek nie mogq
raczac 52 cm (wysoko66) i 34
cm (szeroko6i).
4. Paczki, o kt6rych mowa w pkt. 1 i 2 mogq byi dostarcza w dni robocze w godz. 8:30 10:00. Paczki sq wydawane w poniedziaiki i piqtki nie p6
2 w ciqgu 7 dni roboczych od
dnia przyjqcia paczki.
5. Wevunqtrz paczki odzie2owej powinien byi
spis jej zawartoSci (talon).
paczce,
Natomiast na
w widocznym miejscu, nale2y um
16g talonu z numerem
ewidenc'yjnym i pieczqciq jednostki.
6. Pods;tawq przyjqcia paczki odzie2owej lub ze sprzqtem
i AGD jest talon odzie2owy
(zatqcznik nr 7) lub talon RTV/AGD (zatqcznik nr 8). Druki
o w/w talony znajdujq siq u
kwatermistrza lu b oddziatowego.
7. Nie wydaje siQ talonu odzie2owego w przypadku
adania przez osadzonego
dopuszcz:alnej iloici rzeczy okre6lonych w rozdz. Vll.
8. Paczka, w kt6rej znajdujq siq rzeczy, na kt6re osadzony otrzymat zgody (niezgodne z
talonem), w catoici podlega odeslaniu na koszt osadzonego
wskazanej przez niego osoby,
instytucji lub organizacji. Mo2liwy jest tak2e jej odbi6r na iejscu przez wskazanq przez
osadzonego osobq. Dopuszcza siq przyjqcie paczki, pod
runkiem wyrzucenia przez
osadzonego rzeczy, kt6re nie byly zawarte w talonie.
9. Paczki odzie2owe nadsylane z zewnEtrz do
Sledczego w Suwalkach
przekazywane sA do magazynu, gdzie podlegajq kontroli
obecno5ci osadzonego. W
paczkach nie mogq byi dostarczane artykuly, kt6rych
zenie jest niemo2liwe bez
naruszenia w istotny spos6b ich substancji, jak te2 artykuty
opakowa niach utrudniajqcych
kontrolq ich zawartoici, a tak2e przedmioty, o kt6rych mowa art. 110a 54 KKW.
10. Paczl<q z lekarstwami osadzony mo2e otrzymai za zgodq
a Aresztu Sledczego w
Suwalkach po pozytywnym zaopiniowaniu pro6by przez
karza ambulatorium Aresztu

Sledczego w Suwalkach. W
organu dysponujqcego.
11. Paczka przed przyjqciem
urzqdzenia do przeSwietlania
12. W przypadku dosta
podlega ona kontroli w

tymczasowo aresztowanego wymagana jest zgoda
Aresztu Sledczego w Suwatkach podlega kontroli za pomocE
ga|Y.
paczki bezpoirednio przez nadawcq lub osobq odw,iedzajqcq,
ro6ci tej osoby, kt6ra zobowiqzana jest posiadai ,Cokument

to2samoici.

Spos6b zamawiania

i

ROZDZIAT, X\TI

/m) dania paczek ZywnoSciowych i paczek ze
Srodkami higieny

L.

Osadzony w Areszcie
2ywno5ciowq, w sklad kt6rej
zgodq Dyrektora paczkq z
Aresztu Sledczego w
zlozeniu zam6wienia na p

ym w Suwatkach ma prawo otrzymai raz w miesiqcu paczkq
q artykuly zywno5ciowe lub wyroby tytoniovte oraz za
i higienicznymi, kt6re zakupione sq za poSrednictwem
. Osadzony otrzymuje paczkq 2ywno6ciowq lub higiernicznq po
oraz po pokryciu koszt6w przygotowania paczki z wlasnych
Srodk6w dostqpnych na
cie depozytowym (zatqcznik nr 9). Zam6wienie rmoze byi
r6wniei zto2one przez osobq ajbli2szq (zalqcznik nr 10).
paczki 2ywno5ciowej z higienicznq.
Nie ma moiliwo5cilqcz
3. W paczce higienicznej o2na zam6wi6 Srodki higieny w iloici 1 szt. z danego
asortymentu.
Osobq najbli2szq u
do zam6wienia paczki osadzonemu jest upravrniony do
widzeri z osadzonym:
wstqpny, zstqpny, rodze6stwo, powinowaty w tej samej linii
lub stopniu, osoba pozostajq w stosunku przysposobienia oraz jej mat2onek, a tak2e osoba
pozostajqca we wsp6lnym
u.
Dyrektor Aresztu S
w Suwatkach moze, na wniosek lub po zasiqgnieciu opinii
lekarza, zezwolii skazane
ze wzglqdu na stan jego zdrowia, na dokonywanie
dodatkowych zakup6w
2ywno6ciowych i czqstsze otrzymywanie paczek.
6. Zam6wienie na otrzyma ie paczki 2ywno6ciowej lub higienicznej, zlolone rna pi6mie
przez skazanego, powinno
1 wykonane zgodnie z procedurami obowiqzujqcymri podczas
realizacji zakup6w, o kt6rych
w art. 113a $1 KKW.;
7. Zam6wienie, o kt6rym
w pkt. 1, realizowane przez osobq najblizszq dla s;kazanego
podmiotu przygotowujqcego paczkq (kantyna).
sktadane jest bezpoSrednio
8. Formularz zam6wienia
lista produkt6w wraz z cennikiem dostqpnych w punkcie
sprzeda2y sq dostqpne w
Sledczym w Suwalkach:
a) u wychowawcy
b) w punkcie sprzedazy w sali
c)w poczekalni dla os6b
zajqcych przy wej5ciu do jednostki,
d)w salach widze6,
e) na stronie internetowej
Sledczego w Suwatkach.
9. Zam6wienie od osoby n bli2szej dla skazanego mo2e byi zrealizowane wytqcznie po
potwierdzeniu, i2 skazany
a uprawnienia do otrzymania paczki.
10. Czas dostarczenia
u paczki 2ywno5ciowej lub higienicznej od dnia zlozenia
zam6wienia wraz z dowod
nie powinien przekroczyi 5 dni roboczych od momentu
wptyniqcia zam6wienia z
rdzeniem przelewu do kantyny. W przypadku koniecznoSci

2.

4.

5.

21246

wytransportowania osadzonego paczkq przygotowuje siq n
mo2liwe odstqpuje siq od przygotowania paczki, o czym in
11. W przypadku braku mo2liwoSci zrealizowania paczki
przyczyn niezaleinych od administracji jednostki pen
paczkq niezwtocznie zwraca Srodki pieniq2ne osobie,
pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego),
odmowy przyjqcia zam6wienia.
L2. Zamc:wienie na paczkq zywno(ciowq lub higienicznq dla
a) podczas widzeri - poprzez wypetnienie i zfo2enie druku
oplacenier nale2no:ici za paczkq przelewem bankowym/
konto podmiotu przygotowujqcego paczki BGK 60 1130
wplatq got6wki w kantynie;
b) pocztq/pocztq elektronicznq/osobiScie przez osoby na
zam6wierria wraz z potwierdzeniem przelania Srodk6w pi
przygotowujqcego paczki BGK 60 LLSO LOLT 0020 1458 9320
Areszt Sle,dczy w Suwalkach - Kantyna
ul. Wojsk;r Polskiego 29,16-400 Suwalki;
paczka.suwalki @ igbmazovia. pl
c) przez osadzonego ze Srodk6w bqdqcych na koncie dep
tym zakresie dostqpne sq na tablicach ogtoszed znajdujqcych

ROZDZINL)(\rII
Dni, godziny i miejsce bezpo6redniego
przedstawicielami podmiot6w, o kt6rych m

1. Kontaktowanie siq osadzonych z przedstawicielami
Kodeksu karnego wykonawczego mo2e odbywai siq w dni
przypadku tymczasowo aresztowanego wymagana

ie, a jezeli nie jest to
rje siq osadzonego.

lub higienicznej z
ej, podmiot przygotowujqcy
paczkq optacila (w kwocie
z informacjq o przyczynach

nego moina ztoiyil.

w kantynie

oraz

lub internetowym

7

OO2O

na

1458 9320 0058 lub

poprzez wypelnienie druku
iq2nych na konto podmiotu
na adres:

. Zasady postQpowania w

w oddziatach mieszkalnych.

wania siq z
w art. g8 Sr KKW
wymienionych w art. 38
e w godz. 8:00 - 15:00. W
pisemna zgoda organu

dysponujqcego.

2.

Spotkania

te

odbywajq siq

w

pomieszczeniach

anych ka2dorazowo przez

administrracjq Aresztu Sledczego w Suwatkach.

R:OZDZINL)(\ZIII
Osoby upowainione do przyznawania
oraz wykonywania kar
Osobami uprawnionymi do przyznawania nagr6d i ulg
dyscyplinarnych sq: Dyrektor Aresztu Sledczego oraz jego

i ulg
oraz wymierzania kar

ROZDZIAL XIX
Obowi4zki skazanych

ll
iiJi

1.

Do wykonywania zadai zwiqzanych z zatrudnieniem, za
o6wiatowymi i sportowymi Dyrektor mo2e wyznaczyd skazan

2.

Skazani funkcyjni mogq byi wyznaczeni tylko spo6r6d
wzorowE llostawE i zachowaniem.

s

-

kulturalno
funkcyjnych.
wyr62niajqcych siq

l1

t,
lr

li;

iii
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3. Szczeg6toweobowiqzki
dla poszczeg6lnych s

funkcyjnych okre5lq zakresy czynno5ci opracowane

ROZDZIAL>A<
Przepisy kofrcowe

1,. Osadzeni zobowiqzani
dbalo6ci o schludny wyglqd i
oszczqdnego zuzycia wody i
osadzeni ponosza odpowiedz
2. Do obowiqzk6w
szcze96lnoSci:
- przestrzeganie zasad zawa
instalacji;
- utrzymywanie ladu i porz
pracy pod kqtem bezpieczeri
- informowanie przelo2onych
bezpieczeristwa przeciwpo2a

pomieszcze6, higieny osobistej,
ponadto
rzone mienie, a
zobowiqzani sq do racjonalnego i
ii elektrycznej. Za wyrzqdzone szkody w majqtku aresztu
lno56 materialnq zgodnie z art. 120 KKW.
zatrudnionych na ruecz Aresztu Sledczego nale2y w

3.

kt6ry stwierdzi powstanie zagroienia lub otrzyma
aleiy w szczeg6lnofci:
to mo2liwe, przy pomocy podrqcznego sprzqtu ga6niczego
ie jego rozwoju;
iecze6stwie najbliiej znajdujqce siq osoby;
miejsce zdarzenia oraz zagro2enie dla ludzi i sqsiednich

Do obowiqzk6w ka2dego
informacje o takim zagro2eni

- w przypadku po2aru, o ile
ugasii ogieri w poczqtkowej f
- uprzedzii o gro2qcym n
ustalii w miarq mo2l
pomieszczeri;
- powiadomi6 o zagro2eniu

-

4.

Zmiana wyglqdu skaza

wqs6w oraz zmianie

do zachowania czysto5ci

w instrukcjach u2ytkowania urzqdzefi, maszyn, narzqdzi

i

ku na stanowisku pracy oraz dokonywanie kontroli

miejsca
przeciwpo2arowego, ka2dorazowo po jej zakodczeniu;
zauwa2onych w jednostce organizacyjnej zagro2eniach stanu

nusza.

polegajqca na zgoleniu lub zapuszczeniu wlos6w, brody lub
wios6w wymaga zgody Dyrektora Aresztu Sledczego w

Suwatkach.

5.

Osadzeni nieprzestrz

podlegajq odpowiedzial no6ci
6, ProSby, skargi i wnioski
Aresztu Sledczego w
w Su
Dyrektora Aresztu Ste
organy nadrzqdne.

I

l
{

I

I
I

rii

iii

Ecy przepis6w niniejszego zarzqdzenia

wewnqtrznego

inarnej.
w sprawach zwiqzanych z dziatalnoSciq adrninistracji
rozpatruje wedtug wlaiciwoSci Dyrektor lub zastqpcy
Sqdzia Penitencjarny Sqdu Okrqgowego w Suwatkach oraz

7.

w Suwalkach oraz zastqpcy Dyrektora Aresztu Sledczego w
niebqdqcych osadzonymi w dni robocze w godz. 8:00 -

8.

Wiqziennej w Biatymstoku przyjmuje interesantriw w w
ratu Slu2by Wiqziennej w Bialymstoku przy ulicy Hetmariskiej

Dyrektor Aresztu
Suwatkach przyjmujq inte
15:00.

Dyrektor Okrqgowy Slu
siedzibie Okrqgowego I
89wdniachigodzinach
9. W sprawach indywid
podejm uje Dyrektor Aresztu
10. W mySl art. 247 KKW:
51. W wypadkach uzasadn
powa2nym zagroieniem be
mo2e na czas okre(lony

ych przez OISW.
odstqpstw od uregulowaf w niniejszym zarzqdzeniu decyzjq
ego w Suwalkach.
szczeg6lnymi wzglqdami sanitarnymi lub zdrowotnymi albo
stwa Dyrektor zaktadu karnego lub aresztu 6ledczego
lub ograniczy6 zatrudnienie osadzonych, kontakiy miqdzy
23246

nimi, udzielanie widzei i spacer6w, przeprowadzanie za
odprawianie nabo2eristw i udzielanie poslug religij
otrzymyvvanie paczek, a tak2e korzystanie z samoinkasujq
nakaza6 ;zamkniqcie cel lub innych pomieszczeri, w kt6rych

zabronii posiadania

w celi niekt6rych

przedmiot6w

o

,

charakterze zbiorowym,

dokonywanie zakup6w,
aparat6w telefonicznych,
jq lub pracujq osadzeni,

zawiesii funkcjq

rzecznika

skazanych.
52. W wl,padku wprowadzenia ograniczeri lub zakazow, o
dni, Dyrektor zaktadu karnego lub aresztu Sledczego
decyzji sqdziego penitencjarnego. Przedtu2enie okresu
wymaga zgody tego sqdziego. Brak zgody sqdziego nie

h mowa w 51, na okres do 7
powiadamia o swojej
ia ograniczefi lub zakaz6w
uje wykonania decyzji
ziego Dyrektorowi zakladu
art. 7 zaska12anie decyzji, g5

Dyrektora zakladu karnego lub aresztu Sledczego. Na
lub aresztu przystuguje skarga do sqdu penitencjarnego.
stosuje siq odpowiednio.
5 3. Jezeli widzenie, ze wzglqdu na osobq odwiedzanego b odwiedzajEcego, stwarza
zagro2enie dla bezpieczeistwa zaktadu karnego lub a
Sledczego albo dla porzqdku
prawnego, dyrektor zakfadu lub aresztu mo2e uzale2nii jego odbycie od spetnienia
warunk6rru zapewniaiqcych bezpieczeistwo.

24246

sz wybor
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Doz6r elekt

1i

;t

rl

niczny zamiast wiezienia
Zycie toczy siq dalej.
rodzi ny, przyjaci6l, znajomych...

bliskich Ci os6b.
udzial w codziennych sprawach.
Je2eli jeste5 jednq z os6b,
do 1 roku i 6 miesiqcy, to m

zostaly skazane na karq pozbawienia wolno5ci w wymiarze
ubiegai siq o wykonanie tej kary poza zakladem karnym w

System ie Dozoru Elektroniczn

Takq zgodq mo2e udzielii Sqd
po zapoznaniu siq z Twoim
Formularz wniosku otrzymasz

w Suwatkach, 16-400 Suwalki, ul. Waryrisl<iego 45,
kiem oraz niezbqdnymi dokumentami.
wychowawcy. Uzupetnij go.

Co musisz mie6:

prawomocny wyrok do 1
zadeklarowane stale miejsce
zgodq os6b wsp6lnie

6 miesiqcy

Jeieli przebywasz w zakladzie
- zloiyi pisemny wniosek do
odbywanie kary pozbawienia

rnym musisz:
du Okrqgowego w Suwatkach o udzielenie zezwolenia na
noSci w Systemie Dozoru Elektronicznego,
rmularzu zgodq wszystkich os6b petnoletnich wsp6lnie
kara ma byi wykonywana.
nie jest wymagana.

-

dotqczyi na zatqczonym
zamieszkujqcych w m iejscu,
Je2eli mieszkasz sam, to zgoda
Wniosek moie r6wniei
obrofica,
prokurator,
sqdowy kurator zawodowy,
Dyrektor Aresztu Sledczego.

Waine informacje o Systemie

Elektronicznego

1. Co to jest doz6r

Jest to system odbywania ka
przez skazanego obowiqzk6w

poza murami zaktadu karnego. Kontroluje on wykonywanie
fo2onych przez sqd przy pomocy urzqdzeri elektronicznych.

2. lak wyglqda odbywanie
w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Ka2demu skazanemu, indywid alnie, sqd wyznacza szczeg6towy harmonogram odbywania
kary, zgodnie z kt6rym osoba
ana kontroli musi przebywai w swoim domu lub innym
miejscu odbywania kary w
okreSlonych godzinach. Za zgodq sqdu, w godzinach
wskazanych w harmonogr
mo2na przebywa6 poza miejscem odbywania kar'/, aby w
25246

I

pracowad w zakladzie pracy, gospodarstwie
uczestn
w zajqciach sportowych lub wykonywa6 inne
3. Jak
nadajnik i urzqdzenie monitorujqce?
Nada
wyglqda jak zegarek, kt6ry jest umocowany
a6 medycznych), moie byi r6wnie2 umieszcza
przez
czas wysyta sygnaty w celu zidentyfikowania,
mreJscu
bywania kary.
Urz
ie monitorujqce: umieszczone jest w miejscu od
zasila
elektrycznego. Odbiera komunikaty od nadajni
ania przez siei telefonii kom6rkowej.
Urzqd
te kontrolujq, czy osoba odbywajqca karq p
wyzn
do odbywania kary, w godzinach wyznaczonych
tym

ok
kurator
4.

naruszeniu harmonogramu informowany jest
dowy.
warto? Masz wyb6r
Elektronicznego umoiliwia pobyt w

System
wsparciel.
Masz mo2liwo6i uczestniczenia w codziennym 2yciu, osobi:

Dziqkitemu systemowi nie stracisz kontaktu z otoczeniem.
Pobyt vu zamkniqtym zakladzie karnym jest najsurows
odbywania kary. Nie musi tak byi.
Wybierajqc odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektron
kontroli sprawowa n ej przez od powiedzia ne pod m ioty, masz
I
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lnym, kontynuowai

naukq,
2yciowe i rodzinne.

kostki na nodze (o ile nie ma
na przegubie dtoni. Nadajnik
kontrolowany przebywa w

ia kary i wymaga

i komunikuje siq z

statego

Centralq

w miejscu, kt6re sqd
sqd lub sqdowego kuratora

penitencjarny i zawodowy

bliskich Ci os6b dajqcych
izawodowym.
nadal jego czq5ciq.
i najtrudniejszym rodzajem

, z zachowaniem

rygor6w
wplyw na swoje 2ycie.

PROGRAMOW

OFERT

RE OCJALIZACJI
realizowanych

Areszcie Sledczym w Suwalkach
Zaproszomy
tkich chqtnych do udziolu w
nos pujqcych programoch:

TRENTNG ZASTEPOWANTA

pozbawienia wolno5ci za
uzale2nionych jako jedna z
zastqpienie zachowa6
umiejqtnoSci prospotecznych,
,,KIEROWCO WTACZ
odbywajqcych karq za jazdq w
,,SPOKOJNY

DOM'

-

program

,,ART'

-

skierowany do os6b odbywajqcvch karq

ione przestqpstwa z uzyciem przemocy, a tak2e skazanych
wspomagajqcych terapiq uzale2nie6. Celem programu jest
ych zachowaniami asertywnymi poprzez trening
ing kontroli zto6ci oraz trening wnioskowania moralnego.

E

-

HIOB"

-

program psychokorekcyjny dla osadzonych

e nietrzeiwo5ci lub w stanie po u2yciu alkoholu.

do sprawc6w przestQpstw przeciwko rodzinie. Jest
Program jest realizowany w ramach Krajowego
mocy Domowej.

to program oparty na metod e ,,Duluth"
Program u Przeciwdzialania

-

,,sToP PRZEMOCY

DRUGA

,"

-

program skierowany do sprawc6w przemocy w

rodzinie.
,,DOBRE WYJSCIE"

- zajqcia

edukacji i oddziatywad
,,MOJE LEPSZE JUTRO', -

alkoholu, zazywania
,,ZYrq BEz RYZYKA" - progr
profilaktyki uzale2nieri od ni
,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA

rynek pracy, prowadzone
pracownik6w Miejskiego
Pracy w Suwakach oraz k
,,PRAWA CZTOWIEKA cztowieka, z elementami

u umiejqtnoici radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
dotyczqcych dziataf autodestru ktywnych.

m z zakresu przeciwdziaiania uzale2nieniu oraz naduzywaniu
i dopalaczy.
edukacyjny z zakresu profilaktyki HlV, AIDS, COVID
oraz hazardu

-

19,

zajqcia z zakresu przygotowania skazanych do wej6cia na
Centrum Edukacji i Pracy Mlodziezy OHP w Suwatkach,
ka Pomocy Spolecznej w Suwalkach, Powiatowego Urzqdu

PRAWNA"
prawnego.

27246

-

program edukacyjny dotyczqrcy praw

,,2 TERAPIA NA TY" - program przygotowujqcy skazanych
leczenia odwykowego w oddziale terapeutycznym w Areszcie

ale2nionych skierowanych do
ym w Suwalkach

,,STOP DYSKRYMINAOI" - program resocjalizacyjny
osoby wolnej bez wzglqdu na ptei, rasq, wyznanie czy te2

praw czlowieka z perspektywy
seksualnq

,,MOTYWATOR" - nowatorski program dotyczqcy
swoim 2yciu i radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.
,,PERSPEKIYWA.

informacyjno

-

a poz$ywnych

Motnrowanie do nauczania. Rola i
edukacyjny, motywujqcy do podjqcia

iw

zmian w

e edukacji" -

program
czasie odbywania kary

pozbawienia wolno6ci
,,ZAMASKOWANI" - program profilaktyczny z zakresu p
COVID - L9 oraz dotyczqcy szycia maseczek ochronnych.
,,LEPSZYIVI BYe

!" -

program resocjalizacyjny

z

za

chor6b zakainych, w tym

doskonalenia kompetencji

wychowawczych w relacji ojciec - dziecko

Wszyscy chqtni skazani zainteresowani udziatem w
wychowawcy oddzialu. Udzial w wymienionych wy2ej progra
indywidu alnego program u oddzialywania.

powinni zglaszai siq do
ach readaptacji jest zadaniem

- zmianq warunk6w odbywania kary - awans do ZK typu
- zatrudnienie na terenie aresztu oraz na zewnqtrz jednostki
- zwiqkszenie szans na uzyskanie warunkowego przedterm

zwolnienia
iiII
IJ

ti

il

ii
Ji
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ii;

odb

karq w systemie
programo anego od dzialywania
Zgloi do wy howawcy chqi opracowania
indywidua lny zadaf w IPO, podejmij pracq
nad eliminacjE rzyczyh, p rzez kt6re trafite5 za
kraty.

JesteS uzalei iony ? Zglo6 siq na terapiq.

Skorzystaj I art. L64 k.k.l r. (okfes
poprze zaiAcy zwolnienie)
Wykorzystaj czas riezbqdny na przygotowanie do flycia
po zwolnieniu, wlaszcza do nawiqzania kontaktu z
kuratorem sad
1m lub podmiotami o kt6rych nlowa
w art. 38 51 kkw.

Skorzystoj pomocy wychowowcy do
sprqw oostpenitencjarnych

Nie bqdi ofiara przem cy w celi

I

a

Pomiqtaj !!!
Nikt nie ma prawo ci grozii. Nikt nie mo pra
prowo znqcoi siq nad Tt
Przemoc to kaide zachowanie, kt6re nas
powoduje psychiczne lub fizyczne

Nikt nie mo
narusza nasze prawa,

Znqconie siq, bicie, wymuszenie wspotiycio seksuo
Kaidy ma prawo do godnego i bezpiecznego 2ycia
karnych i oresztiw

-

-

i

Wielu wiginiiw godzi siq no rolq ofior przemocy.
tym powiedziei lub uwa2a, 2e to

it

tydzi siq komukolwiek o
ic nie da.

To nie ty jeste6 winien przemocy. Nie c

Nie ukrywaj tego, co siq z

Tt

2r6dlem przemocy stosowonej przez wiqini6w
przejqcio nad nimi kontroli, podporzqdko

w milczeniu.

dzieje.
innych wiqiniiw jest chqC
utrzymanio wlodzy

-nie zgadzaj siq na nieuczciwq wymianq tego,
papierosy, nowej odzieiy na
-nie daj siq sklonid do codziennego sprzqtania
mieszkalnej;
-nie pierz rzeczy
-nie pozw6l zabiera6 swoich
-nie pozw6l by Ci groiono,
-nie pozw6l, by ciq bito, pon
Nie licz na to, ie sprawcy przemocy dadzq Ci sp
przemoc siq nasili. Brak reakcji moie by6 odebr
Bezkarno66 tylko rozzuchwala sprawc6w i

Zgloi personelowi zakladu, ie czujesz siq
traktowany w celi.

to takie przemoc!!!
to takie zaktadow

posiadasz

- bluzy na

rQ;

ka sanitarnego iceli

-

Je5li nie zareagujesz
jako Twoja slabo56.
do nasilenia przemocy.

.

powiedz o tym jak jeste5

Nie daj siq zastraszy6. Sprawca ciq zastrasza, gdyi
za swoje zachowanie. Nie milcz!!!Wyjdi z celi!

siq odpowiedzialno5ci
Powiedz!!! Zglo6!!!

Personel wiqzienny, wszyscy kt6rym to powi
udzielenia Ci pomocy i zapewnienia

sq zobowiqzani do

ieczefstwa.

Podejm ij

I,

przy Wi,

b kontynuuj nqukq w
'iennych szkolqch

u wychowowcy

ojdziesz oktualny wykaz kierunkow
no uczo ia i ofertq roinych kurs1w

Podejmij
o

trudnienie w trokcie
ywqnia kary

chqt podjqcio pracy, zopoznoj siq z
dostqpnymi fo
mi zotrudnienio no terenie oresztu
i ztoi odpo iedniq proibq o zotrudnienie

zgtoS wychowow

jeili

mosz wyuczony

wyk

pracowolei przy procach budowlonych lub
wych - zgloi ten fokt wychowowcy
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Chron siebie

iinny

'h przed

zachorowani
Zachqcamy do zapoznania siq z informacjami dotyczqcymi
epidem iologicz n ego ch ro n iqcym i Twoje zd rowie :

postqpowania higieniczno-

Czqsto myj rqce

Czqsto myj rqce u2ywajqc mydla i wody, a je6li nie
ptyn6w/2eli dezynfekujqcych szczeg6lnie po
przed ka2dym positkiem. Mycie rqk ogranicza rozprze

do nich dostqpu, u2ywaj
skorzystaniu z toalety i
zenianie siq wirusa.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos
natychmiast wyrzui chusteczkq do zamkniqtego
wody, a je6li nie masz do nich dostqpu - plyn6w/2eli

tokciem lub chusteczkq i umyj rqce uiywajqc mydla i
jqcych.

Zachowaj bezpiecznq odleglo5d
Zachowaj co najmniej 1 metr odlegloSci miqdzy so
tymi, kt6rzy kaszlq, kichajq i majq gorqczkq.

a innymi ludZmi, szczeg6lnie

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust nieumytymi
Dtonie dotykajq wielu powierzchni, kt6re mogq byi
oczu, nosa lub ust nieumytymi dlofimi, mo2esz p
siebie.

e wirusem. Jeili dotkniesz
wirusa z powierzchni na

ieii

Powiadom funkcjonariusza SW

sytuacji zaobserwowania u siebie lub wsp6tosa
szczeg6lnoSci: kaszel, katar, b6l gardta, gorqczka, du
personel jednostki penitencjarnej.
V1/

i

objaw6w, takich jak w
niezwfocznie poinformuj
:i
iil.

l
!

i

li,
ill

lil
i;i
Sluchaj uwainie pogodonek i informocji
powodujqcym chorobq ukladu
pe rsone I jed nostki pe n ite ncja rn ej.

ii

zaraienio wirusem

podowanych przez

!

Jaks

tecznie mydrgce?
rqce cieptq

Nat6i mydto
w zaglqbienie
,

Namydl obydwie
wewnqtrzne
powierzchnie dtoni.

Me
l,lamydt kciuk

jrdnej dtoni
drugq rgkq
i na prremian.

wierzrh

Namydl obydwa

dtoni
drugiem
na przemian.

nte

ieby usunqd
lltlysusz je

\lr"
lfi$.',;
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nadgarstki.

m

Dlaczego warto siq zaszczepi6 p
Bo uchronisz siebie przed nie

iwko COVID-19?
pieczef stwem

Bo uratuiesz komuS 2ycie

lm wiqcej bqdzie zaszczepionych os6b, tym szybciej osi

odpornoSi populacyjnq.

Bo mo2esz!

Szczepionki na koronawirusa sq dobrowolne,

Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarlo ju2 miliony ludzi na

potencjalnie od kilku do kilkunastu os6b uchronionych przed
populacji istotnie wptynie na zmniejszenie ryzyka sze

Swiecie. Ka2dy zaszczepiony to
2eniem. Ju2 50% zaszczepionej
siq w niej koronawirusa.

Bo zyskasz spok6j
Szczepiqc siq, zyskasz wewnqtrzny spok6j, wynikajqcy

z

fistwa wlasnego i najbli2szych.

Bo szczeoionki sa bezpieczne

Szczepionki sq badane przez najlepszych naukowc6w z calej U
zale2ne od decyzji Europejskiej Agencji
Bo zostaniesz zbadany
Przed szczepieniem zostaniesz przebadany przez lekarza. Dziqki

dopuszczenie do u2ytku jest

u sprawdzisz sw6j aktualny stan

zdrowia.

Szczepiqc siq, przyczyniasz siq do szybszego znoszenia

i powrotu nas wszystkich do

normalnego 2ycia.
Powr6t do normalnoSci oznacza
odejScie od maseczek,
swobodne spotkania z rodzinqi przy
powr6t dziecido szk6l i rozw6j ich kompe
spolecznych,
dalszy rozw6j gospodarki,
ochronq miejsc pracy oraz szansq na nowe
swobodny dostqp do basen6w, silowrli,
teat16w,
wakacje bez ograniczefi,

poprawq jakoSci 2ycia nas
Szczepionki sq najbardziej skutecznq metodq chroniqcq przed
Ludzko6i z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy

W Areszcie Sledczym w Suwalkach istnieje
przeciwko COVID-79.
Chcqc zaszczepid siq, naleiy zglosii ten
wychowowcy lub

34247

m r62nymichorobami.
od kilkuset lat.

zoszczepienio siq

Stuiby Zdrowia,

Zalqcznik nr 2 do Zarzqdzenia Nr
Dyrektora Aresztu Sledczego w
z dnia 13 grudnia 2021 r.

Suwalki, dnia
Pawilon ........

PROSBA

Zwracam

siq z

pro5bq

umo2liwienie mi realizacji

Dyrektora Aresztu Sledczego

w

Suwalkach o
za pomocA komunikatora internetowego SKYPE z:

zgody

na

imiq i nazwisko

stopieh pokrewieristwa

uzasadn ienie

Oiwiadczam 2e posiadam wlasne

to u2ytkownika

SKYPE:

(dru kowanym i literami)

imig, nazwisko oraz imig ojca

Opinia wychowawcy:

L}O

skazany jest rodzicem lub

CO

skazany jest

t:Q

rodzina
Sledczego

oQ
oQ

lub osoby
w Suwalkach,

skazany kt6rego sytuacja
znacznym stopniu przyjazd
osoba wskazana w proSbie
ProSbq popieram

/

prawnym dzieci do lat 15,

skazanego zamleszkujq

w

znacznej odleglo6ci

od

Aresztu

zinna, zdrowotna lub finansowa uniemo2liwia lub utrudnia w
widzenie
zgodq na kontaktowanie siq za pomocq SKYPE

nie

Zrealizowano dnia:

* niepotrzebne skreilid
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nr 3 do ZarzEdzenia Nr 55/2021
Aresztu Sledczego w Suwalkach
13 grudnia 2021 r.

miejscowoSi i data

oSwrnoczENrE

adczam, 2e wyra2am zgodq na wi
SKYPE ze skazanym przebywajAcym w

za pomocE komunikatora
Sledczym w Suwalkach

:

imig i nazwisko oraz imiq ojca skazanego

Proszq

realizacjQ polEczenia na m6j kontakt SKypE:
(drukowanymi literami)

imiq i nazwisko

36241

Zatqcznik nr 4 do Zarzqdzenia Nr
Dyrektora Aresztu Sledczego w
z dnia 13 grudnia 2021 r.

imiq, nazwisko, imiq ojca

pawilon

Dyrektor
Aresztu Sledczego w

PROSBA

Zwracam siq z pro6bq do
do strony BIP instytucji:

Aresztu Sledczego w Suwatkach o umo2liwienie

instytucji bqdqcej wtaScicielem strony)
ii

znajdujqcej siq pod adresem:

(dokfadny adres strony BIP)

zawierajqcej:

(kr6tki opis zawarto6ci)

Uzasadnienie

podpis wnioskodawcy
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nr 5 do Zarzqdzenia Nr 55/2021
Aresztu Sledczego w Suwatkach
13 grudnia 2021 r.

ZAMoWIENIE NAZAKUPY
WARESZCIE SLEDCZYM W SUW,
PAWILON
Imig i nazwisko osadzonego:
Imig ojca:
Data urodzenia:.

LISTA PRODUKTOW:

Podpis zamawiajEcego
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Zatqcznik nr 6 do Zarzqdzenia Nr
Dyrektora Aresztu Sledczego w
z dnia 13 grudnia 2021 r.

ARESZT SINOCZY
W SUWAI-KACH

Talon r r ksi4Zki i prasg

Imig,

11

W przesytce moze znajdowa6

-

r

zwisko, imig ojca
9:

prasa (lubk;;zyk6wki) s2t.....
ksi4zka szt.........

Informrcje:
I PzesvlLe zqwicrqiqoq inne nradminhr nipr
2. T alon nalezy nakleid na przesylkg.
3.Wlw neczy mog4 byd przeslane wylqcznie

r

rolnnia karlzia ilurA^^n^

h6n4.-^"

kopercie.

Zatwierd,zam

39247
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il
il

il

nr 7 do Zarzqdzenia Nr 55/2021
Aresztu Sledczego w Suwalkach
13 grudnia 2021 r.

ARESZT SITNCZY W ST]W,

Zatwierdzam

l

Nr

wid.

t8lonu

( podpis Dyrektora)

(data zlozenia proSby)

cz\sc

o talon higieniczno-odzieiowy

ProS
(imig i

imig ojc4 oddzial, nr celi)

oDztLz
tr

I

tr

ido2

szt.

szt.

tr

dtugi rgkaw do 2 szt.

2 sa.)

D

kr6tki rgkaw (do

tr

letnia/marynarka I szt.

tr

zimowa I szt.

I

D

szt.

tr

k4pielowe

tr

.

I

szt.

zimowa I szt.
zimowe (welniane/bawelniane) I szt.

E}

tr

letnia I szt.

tr

tr

I

tr
@maczyt,

szt. (bez mozliwoSci wydania do celi mieszkalnej)

porycie

osadzonego)

pice* jftrortri

POUCZENIE

40247

li

1.

CzgSd

II

talonu umieszcza sig w

pieczqciq jednostki. Paczka nie

napacz,ce, obok imienia i nazwiska oraz adresu odbiorcy. CzgSd

II

talonu musi

potwierdzona

powyzszego wymogu nie bgdzie pzyjmowana do zakladu karnego lub aesztu

Cz9S6

I

potrvierdzenia umieszcza sig wevm4ts'z

2.

W prrypadku dorgczenia paczki przcz

nadawcg bezpoSrednio do zakladu karnego lub aresztu Sledczego (czg$d

Ii

I!

sig w sposdb

trwaly na paczce.

3.

Wewn4trz pacz.ki umieszcza sig spis jej

4.

Paczka nie zawieraj4ca czgSci II talonu

5.

Paczkaniezawieraj4ca czgsci I talonu

zwr6cona nadawcy najego koszt.

Paczka przekraczajqca ciqiar 5 kg nie

pnyjeta do zakladu kamego lub aresztu Sledczego. Maksymalne wymiary opakowania

6.

zwr6cona nadawcy na jego kosa.

pnekmczyc 52 cm (wysoko56) i 34 crn

7.

Niedoaolonym jest pzekazywmie w
utykul6w ZywnoSciowych (w tym
rzeczy, na kt6re Dyrektor nie udzielil

:

wszelkich innych przedmiot6w i

8.

Paczka awierajqca artykuly

9.

Prosba o talon zostmie rozpakzona

bielima, obuwie, drobny sprzgt
2712010 Dyrektora Generalnego
obslugi os6b osadzonych w zakladach

tytoniowych),
w pro6bie,
kt6rych posiadanie w zakladzie kamym lub areszcie Sledczym jest niedoryolone.
pkt. 6 pouczeni4 zostmie m6cona nadawcy na jego koszt.

jezrli

waga depozytu przechowlruanego

w

magazynie obecnie pzekacza

urzedzenia elektrycae, Srodki l4cano(ci oraz ime przedmioty

-

z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie gospodarcwania skladnikami
i aresztach Sledczych).

41247

ke

$.

dziei\

5 32 ust.

w zakesie

nr 8 do Zarzadzenia Nr 55/2021
Aresztu Sledczego w Suwaikach
13 grudnia 2021 r.

zlo2enia proSby)

Pro5ba o talon RTV/AGD

il;;,ery;;;il;;j;;;;;;;
cz4sc r

W przesylce mo2e majdowad sig:

tr
tr
tr

Czajnik elektryczny do 1000W

Odbiomik TV do 19" z wbudowanym dekoderem DVB-T
Konsola do gier*
Zegwek bez funkcji elektronicmych
Odtwarzacz DVD
Ptyty CD/DVD s2t.......
Przew6d antenowy z oryginalnymi koric6wkami (do 8 m)

hformacjc:
1. Pzesylka zawiemjEca inne pEedmioty niewlmienione w talonie bqdzie zwn6cona nadawcy.
2. CzQSi II talonu umieszcza sie w spos6b u'wa[r na paczce, obok imienia i nazwiska oraz adresu odbiorcy. CZQS{
pieeqciq iednostki. Paczka nie spelniaiqca powyiszego wymogu nie bedzie puyjmowana do zakladu kmego

4. w przypaclku dorgcnrua prc*i przujego nadawcg bezpo$ednio do zakladu kmego lub uesztu sledczego
trwaly na pacze.
5. Pauka nie zawiemjqca eq5ci I talonu bqdzie zm6cona nadawcy na jego koszt.
* konsola do gier (Playstation, Playstation2 - tylko wersja SLIM tj. od modelu 7ffi
i nastepne - Maz z
typu np. PEGA,ZUS, NINTENDO wyposaione w caftridge z grami, do sterowada dopuszcza sie max. 2
nowsre nie bqdq pzyjmowane.

talonu nusi byi potwierdzona

I i II) umieszca sip w spos6b

okablowaniem), konsole starszego
Konsole gpu PSP, PS3, XBOX i

li

i:
1;

ri
ji
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nr 9a do Zarzadzenia Nr 55/2O2L
Aresztu Sledczego w Suwalkach

,1

ii

42247

ZaQcznik nr 9a do Zarzqdzenia Nr 55/2021
Dyrektora Aresztu Sledczego w Suwalkach
z dnia 13 grudnia 2021 r.

dnia-

Zatwierdzam

imiq i nazwisko, imig ojca
data urodzenia

Dyrektor,
Aresztu Sledczego
w Suwalkach

przelania Srodk6w

ZLECENIE
na zakup paczki 2ywnoSciowej/ higienicznej*

Niniejszym prosze o przelanie
slownie
na rachunek bankowy
Numer rachunku bankowego
tytulem zaplaty za

I

K

nstytucji Gospodarki Bud2etowej "M azovia"

60 1130 LOLT 0020 1,458 9320
z

dnia-

czytelny podpis

Osadzony posiada w
Stan Srodk6w umozliwia / nie

Srodki pieniqzne do dyspozycjiw kwocie

realizacjq / i* zlecenia.

data, podpis i piecz4tka

*niepotrzebne skreSlii

43247

nr 9b do Zarzqdzenia Nr 55/2021
Aresztu Sledczego w Suwalkach
13 grudnia 2021 r.

Data wplywu..............

realizowan4 w punkcie sprzedazy pro

ARESZT SLEDCZY W SUW
Numer konta bankowego punktu sprzedazy : BGK 60 I 130 I 0

UWAGA! NOWY NUN{ER KONTA
dla skazanepo):

Data i podpis Zamawiajqcego

Potwierdzenie odbioru paczki
Otrzymalem paczkg zgodna z zam6wieniem

(data i podpis skazanego)
*niepo trze bne skre ili6

44247

Zalqcznik nr 10 do Zarzqdzenia Nr 55,/2021
Dyrektora Aresztu Sledczego w Suwatkach
z dnia 13 grudnia 2021 r.

Dnia.
Data wplywu

w punkcie sprzeda?y prowadzonym przy

I SLEDCZY W SUWALKACH

l0l7

Numer konta bankowego

sprzeddq: BGK 60 1130

Dane

GA! NOWY NUMER KONTA
ie (osoba naibliZsza dla skaza

Nazwa produkt

45247

0020 1458 9320 0058

asorrymelltu.

Data i podpis Zarnawiajqcegd

Potwierdzenie odbioru paczki
paczkg zgodnaz zam6wieniem

;;;;;;;;;;;;;;;

]

rniepotrzebne skeSliC

Pouczenie dla zamawiaj4cego paczkg:

1.

2.

Skazany tymczasowo aresztowany i ukarany, zwarry dalej
,,r
ZywnoSciow4 i higieniczn4 zwarrq dalej ,,paczk4,,, na zasadach

1997r.-Kodeks kamy wykonawczy (Dz. U Nr 90. poz. 557
SprawiedliwoSci w sprawie regulaminu organizacyjno-porz4d
aresztowania i regulaminu organizacy jno-porz4dkowego
Zam6wienie na paczkg rraleLry dostarcryC:
bezpo5rednio do punktu sprzedairy,
droga pocztowq.
Zam6wienie zostanie zrealizowane po pokryciu koszt6w pr

4.

Koszty zam6wienia zlohonego przez osobg najblizsz4
zam6wienia bezpoSrednio w punkcie sprzedaly lub wplacone

przypadku przesylaj1c zam6wienie droga pocztow4 nale2y dol4
W prrypadku braku mozliwoSci zrealizowania z przyczyn ni
penitencjarnej, Srodki pienig2ne wplacone na zrealizowanie
pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego pr
o$wiadczeniem, wraz z informacj4 o przyczytach odmowyieaii
OSwiadczenie zamawiaj qcego
W przypadku braku moZliwo$ci zrealizowania zam6wie nia, prrfiry{ni
penitencjarnej srodki pienig2ne wplacone na nearizowanie paizki piorrg
Przekazem pocztowym na adres:

(lnig i nazwisko)

(DoWadny adres, kod pocztowy, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania)

46247

", ma prawo otrryma(, pac[kp
ych w ustawie zdnia6 czerwca

p6in. an.) i przepisach Ministra
:go wykonywania tymczasowego
ia kary pozbawienia wolnoSci.

ania paczki.

byd pokryte

w

trakcie

konto punktu sprzeda|y
do niego dow6d wplaty.

skladairia

- w taldim

i

od administracji jednostki
zostan4 zwr6cone

'

w

punkt sprzedairy, zgodnie

kwocie

z

nihej

zam6wienia.
ych od administracji jednostki

Przelewem na konto ban

Q'lume

r kont a b ankow e go)

(P

1.

Administratorem danych osobowych

o

dpis z qm aw i aj qc ego)

w

formularzu jest Mazowiecka Instytucja Gospodarki Bud2etowej MAZoyrA
z
g,"..'.q::,ry.p'::dsisbiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego
m.st. Warszawy w Warszawie,.XIII Wyq44 Gospodarczy fra;oweglo nelestru
Saio*ego,
dai4c4 numer idenrvfikacji podatkowej Nrp 522-2g-67-iso, riEco=N tizliiesl,@ut":,
danych

]j,;1ll"L::lil3 1 *,

siedzib4 w Warszawie przy ul
prowadzonego przez Sqd Rejonowy

pod numerem KRS 0000373652,
Administrator).
Informujemy, 2e Administrator
istnieje mozliwo66 kontaktu z IOD za

Inspektora pchrony Danych

(Iog). w przypadku pytah dotyczqcych

Cnictwem adresu mailowego: iod@ibgmazovia.pl

danych osobowych

Dane osobowe bgd4 przetwarzane w

a)

realizacji skladanego
t na paczkg aft. 6 ust. lit. c) RODO w zwiqzku art. ll3a kodoksu kamego
wykonawczego w zw i4zku z ut ust. I lit. b) RODO,
b) realizacji platnoSci
przez osobg skladaj4c4 zam6wienie arr. 6 ust. I lit. b) RODO,
c) zwrotu nale2noSci w przypadku
realizacji zam6wienia - art. 6 ust I lit. b) RODO,
d) realizacji prawa przysluguj4cem
zgodnie z art. I 13 a kkw - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
e) rozliczeh nale2noSci
w zwipku z dokonanymi transakcjami sprzedahy towar6w lub uslug art. 6 ust I lit.
c) RODO w zw. art. 6 ust. I lit.
RODO,
archiwalnych - art. 6 ust. I lit.
Administrator danych informuj e, ze pta
ra.dane bgd4 przekazywane do_nastgpuiqcych kategorii odbiorc6w
swiadcz4cych narzecz
Administratora uslugi: prawne,
,l-0,
udosqpniij4& kana{
w ramach do'rony*-yrr,
platnodci, a takZe organom adminir
f,,l,t1::.::|1.
ry_..r1"*o
_pratnosci
publicznej w nxiqzku z czynnosciarni liontrolnymi tuu doronaniem
,"ai.r.,i
publicznoprawnych.

ri

f)

rl

I

-

z

!

"ir"ilJj.i

5.
ii

Pafistwa dane osobowe
zam6wieniami pzez okres 5 lat od
zawart4 umowA do czasu
zakohczenia jej rozpatrywania lub do

6.

Przysluguje Panstwu prawo 24dania od
doty czq ich sprostowania, ograniczenia

7.

Administrator informuje r6wnie2 o

8.

Podanie danych na potrzeby realizacji
Niepodanie danych skutkuje brakiem

w

celach rczliczenia nale2nosci publicznoprawnych w zwi4zku ze zrearizowanymi
roku w kt6rym dokonano spneda2y_produktu lub uslugi. Dane przetwwzane
w zwiqzku z
roszczeh wynikai4cych z tego tytulu. Dane pzetwarzL.
Jlu.h
r rozstrzygnigcia sporu z tego tytulu.

;

..kl;..Ji;;;;,

l

odpowiednio dostgpu do danych osobowych, dotycz4cych osoby kt6rej
dane
lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobeiprzet*inrrrria

wniesienia skargi do organu nadzorczego (prezesa Urzgdu ochrony
Danych osobowych).

towar6w i uslug.

wskazanych powy2ej jest dobrowolne jednak niezbgdne do zrealizowania
tych cel6w.
osci realizacji zam6wienia. w przypadku przetwarzania danych dla potzeb
rczficzeh
zzawart4 transakcj4 daneprzetwuzane sq w oparciu o po.pisy
ustawy o poau*u oJ

Informujemy, Ze palistwa dane
w oparciu o profilowanie.

bgd4 przetwarzane w celach mtiqzanychz autamatycznym podejmowanie
decyzji w tym

nale2noSci publiczno prawnych

l.

w

2.

Skazany posiada uprawnien
Skazany nie posiada uprawn

3.

Osoba skladajqca zam6wi

Adnotacjp pracownika SW
o otrzymania paczki.
ia do otrrymaniapaczkiz powodu

il;;;;

j;;;;;;;;;;;; a;;opw jJ; il;;;$il;;;
(Dota i podpis)

Paczkg przygotowano

2.

Zwrot Srodk6w pienigzrych

skazanemu/ celem dostarczenia skazanimu dnia
iaj4cemu nast4pil dnia

47247

