Zarz4dzenie Nr 6z/zo
_
Dyrektora Aresztu

Sleclczego w Suwalkach

z dnia 18 listopada 2ozo r.

w sprawie porz4dku wewnetr.znego
w Areszcie Sledczy,rn w Suwalkach
Na podstawie art 13 ust. 1i3 ustawy
z dnia g kwietnia 2010 r. o Sru2bie
WiQziennej (Dz. U. z 2O2O r. poz. g4g z poin.
zm.), art. 73 52 w zw. z art. 209 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
wykonaw riV 6, t). z 2O2O r. poz. 5232e
zm.),
514 Rozporzqdzenia Ministra sprawiedriwosci z dnia
21 grudnia 2016 r. w sprawie
regulaminu o rga n iza cyjno-.po rzqd kowego
wykonywania kary pozbawienia wolno5ci
2oL6 r. poz.223!) oraz 515 nJzporzqdr"ni.
,,n,rar. sprawiedliwo.ci z dnia
!?t ' .'
22 grudnia
2016 r. w sprawie.regulaminu orga n izacyjno-porzqd
kowego wykonywania
tymczasowego aresztowania (Dz. U.
z2016 r. poz.2290).

51

Ustala siq porzqdek wewnqtrzny dla skazanych,
ukaranych oraz tymczasowo
aresztowanych, zwanych darej osadzonymi
w Areszcie st"d.ry, w Suwalkach,

w

brzmieniu stanowiEcym zalqcznik do nin
iejszego r^rr:.qdr"ni^.

52
llekroi w porzqdku wewnQtrznym jest mowa
o:
- Dyrektorze
zastqpc6w,
- KKW

-

rozumie siq przez to Dyrektora Aresztu sredczego
w suwalkach ijego

- rozumie siq ustawQ z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy
$3

Traci moc Zarzqdzenie Nr 36/20 Dyrektora
Aresztu sredczego w suwarkach z dnia
lipca 2020 r. w sprawie porzqdku wewnqtrznego
w Areszcie Sledczym w Suwalkach.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem
23 Iistopada 2020 r.
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ZalEcznik do Zarzqdzenia Nr 62/20
Dyrektora Aresztu Sledczego w Suwalkach
z dnia 18 listopada 2O2O r.

Porzqdek wewnetrzny Aresztu Sledczego
w Suwalkach

Godziny oraz spos6b

rl*f3"T*:nia
wieczornego

aperu porannego

i

1..

O godz. 6:00 oglasza siq pobudkq za pomocE
dzwonka.

2.

Po pobudce osadzony obowiqzany jest
do umycia siq, ubrania siq i zastania t62ka.

3.

Apel poranny
godzinach:

i

wieczorny przeprowadza siq codziennie,

w

nastqpujqcych

apel poranny - od godz. 7:00
apel wieczorny - od godz. 19:00
4. Z

uzasadnionych przyczyn Dyrektor moie
zarzqdzii przeprowadzenie dodatkowych
a peli.

5.

Apele oglaszane sq za pomocE dzwonka.

6.

Apele odbywaiq siq w cerach mieszkarnych
oraz w
przebywajq zatrudnieni skazani (stanowiska
pracy).

7.

W czasie apelu osadzeni muszQ byi ubrani
i ustawieni w spos6b widoczny dla
p rzeprowadzaiqcego
apel, zabronione jest uczestniczenie w
apelu jedynie w
bielilnie osobistej lub pi2amie. W trakcie
,p"f, ,prrea RTV powinien byi

po m ieszczen

iach, w ktdrych

wytqczony.
8.

osadzeni chorzy, kt6rym wystawiono
zwornienie rekarskie izgodq na re2enie
w
162ku, mogq w trakcie apelu przebywai
w
l62kach, ale zobowiqzani sq
zasygnalizowai swojq obecno6i p rzep
rowadza jqcem
u aprel.

9.

W pawilonach C iD na sygnal dlwiqkowy
ogiaszajqcy przygotowanie do apelu
osadzeni winni niezwl0cznie przerwai
wszerkr-e ,.,,q-;ia, po*rocii do swoich
cer
mieszkalnych i zamknqi drzwi celi. po
dzwonku ogt.rjq.y,

skazani otwierajq drzwi celi i ustawiajq
siq w szyku z';artym.

2z4l

rozpoczqcie apelu

IIOZD
Godziny pl-;zezrracz;orte na sen, pra
o6wiatowe, sportowe oi{z za
1.

Cisza nocna jest oglasza n a za pomocq
dzw
6:00 i jest przeznaczona na wypoczynek

is

naukg, zajgcia kulturalno _
wla.snc osadzonych
ka. Obowiqzuje od godz. 22:00 do

2.

W czasie trwania ciszy nocnej, zabrania
siq p zostawia nia wtqczonego o(wietlen ia
w kqciku sanitarnym, glo5nego zachowania
s q oraz gloinego u2ytkowania
sprzetu
RTV. O6wietlenie jest wyteczane
o godz. 22 . Napiqcie w gniazdach 6ciennych
jest wylqczane w godz: 24:OO _
6:00 w nocv z piEtku na sobotq oraz z
soboty na
niedzielq. W pozostale dni tygodnia
w godz.
:00 - 5:00.

3.

Osadzeni zatrudnieni przy pracach admin
aresztu pracujq w godz. 5:00 _ Lg:45,
zale2n

4.

J,

6.

7.

racyjno

- gospodarczych
od stanowiska pracy.

na

rzecz

iD rozpoczqcie izakoricze ie czasu przeznaczonego prace
na
porzqdkowe w oddzialach, ogiaszane
jest za
mocq dzwonka.
Zajqcra kulturalno _ ojwiatowe, w
tym l
jqce postawy obywatelskie i
patriotyczne oraz zajqcia z zakresu
wychowa ia fizycznego i sportu organizowane
w areszcie Sledczym realizowane sq w godzi
ch 8:30 - 18:30 wedlug oddzielnie
opracowanych harmonogram6w w czasie
wolnym od pracy, nauki, zajqi
tera peutycznych, zajgi wynikajqcych
z proga now resocjalizacji iodbywajq siq w
iwietlicach w oddziaiach mieszkalnych
lub w innych wyznaczonych do tego celu
m iejsca ch.
W pawilonie C

Programy resocja lizacyjne i zajqcia
terapeul
indywidualnych realizowane sq w godzina
grupowych w poszczeg6lnych pawilonach
mi
mieszkalnych, pokojach wychowawc6w
lub

ne w formie zajqi grupowych lub
8:30 - 18:30 w salach do zajqi
lnych, (wietlicach w oddzialach

Swietlice w pawilonie A i B dostqpne
sE w g
(wietlicowych zatwierdzonych

zinach okrejlonych w planie zajqi

przez Dyrekto'r

holog6ur.

Swietlice w pawilonie C dostQpne sq godzinach g:15
w
_ Lg:30 z wytqczeniem
run(cjonowania oddziaru (przviqcia
osadzonych z transportu, 1r1:ciweco
realizacja prograqnlw r"l"ir,,r"#"r;^,
zajgc ia terapeutyczne itp.).

::::i""::To:'l:::^^::

HjliT:

Swietlice w pawilonie D dostqpne
wytqczeniem czasu niezbqdnego do

sE

godzinach 8:15 - 2L:45, z
iwego funkcjonowania oddzialu

wla3
(przyjqcia osadzonych z transportu,
realizacja p ogram6w resocja liza
cyjnych itp.)

3z4l

8.

9'

l0

Dzialajacy w Areszcie Sledczym w Suwalkach
radiowqzei nadaje programy
w,asne' komunikaty, transmituje iretransmituje
programy radiowe iterewizyjne.
Zaiqcia terapeutyczne grupowe iindywiduarne
w oddziare, pawironu C odbywaiq
sig w godzinach g:15 _ 15:00, w salach
terapii grupowei, iwietlicy oddzialu oraz w
pokojach terapeut6w. Szczegotowe
uregulOw-ania tych zajgi zawierajq
odrqbne
plany zamieszczone na tablicy informacylnel
w oddziale mieszkalnym.
osadzeni maiq mo2riwosi korzystania
z ksiqgozbioru bibrioteki Aresztu sredczego
w Suwaikach oraz z dostarcz anej przez
administraciq
prasy.

ll"Prasa dostarczana jest w dni robocze i
znajduje siq w dwietricach w oddziarach
mieszkalnych.
1.2.

Wypo2yczanie ksiq2ek z biblioteki Aresztu
Sledczego w Suwaikach odbywa siq nie
rzadziej nii raz w miesiqcu.

13.Chqi wypoiyczenia ksiq2ki zglasza siQ
do pddzialowego poprzez zapisanie na
kartce swojego imienia i.nazwiska, imienia
o;ca,-numeru ceri mieszkarnej oraz
numeru inwentarzowego ksiqiki. Numer
inwentarzowy nare,y spisai z katarogu,
kt6ry znajduje sig w ka2dym oddziare *
swtetricy. zgroszenie przekazuje siq do
oddzia'towego w dniu realizacji wypo2yczen
* auny, oddziale mreszkalnym w
godzinach 8:00 - g:30. Realrzacja
wypo2ypzeri w poszczegolnych oddzialach
odbywa siq wedtug zatwierd4oneg o przez
Dyrektora
odrqbnego

fr:tt'.n''tutn

I

14.W porze dziennej dozwolone
lest korzystl nie z 162ek. t6ika powinny byi
estetycznie zaScielone kocem.
Zezwala siq nal przykrycie drugim kocem.
Za brania
korzystania w porze dziennej z pi2amy.
Os dzeni w porze dziennej powinni
byi
ubrani stosowanie do pory roku.
siQ

15. Osadzonym

niepelnosprawnym fizycznie przl dzlela
siq dolne l62ko. Dodatkowo
wedtug wskazari lekarza dolne 162ko
mo2e Lyi przydzielone innym osadzonym.

16. Czas

bezpo5rednio po spozyciu posilku jest pr:
eznaczony na prace porzqdkowe w
celi mieszkalnej. Obowiqzek utrzymania
czys o(ci w celi spoczywa solidarnie
i
rownomiernie na wszystkich osadzonych
w nie za kwaterowa nych.

L7.

Nauka i zajqcia wlasne od bywa jq siq
wedi
wolnym, pozostajqcym do ich dyspozycji.
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g

uznania osadzonych,

w

czasie

ITOZDZIAT,III
Godziny i miejsce spo2ywania posilk6w dostarczany
ch przez

administracjq

Osadzony otrzymuje posiiki zgodnie z zasadami
okrejlonymi w art. 109 KKW.
2. Posilki spo2ywa sig w celach mieszkalnych.
1.

3.

Godziny wydawania

i

spo2ywania posilk6w

w

oddzialach mieszkalnych

sq
nastqpujEce:
- sniadanie od 7:10 do g:10
od 12:30 do 13:30, a dra osadzonych zatrudnionych
poza oddziatami
mieszkalnymi od 15:50 do 16:3O
od 17:00 do 1.8:15

obiad

kolacja

4

Wydawanie posilkow
porzqdku:

w pawilonach A, B iC odbywa siq wedlug

nastQpujqcego

a) osadzeni odbieraiq posiiek po otwarciu przez
oddziarowego drzwi
mieszkalnej
bezpo5rednio od wydajqcego posiiki,

ceri

b) po odbi6r posiikow osadzeni zglaszajqslq pojedynczo,
nie zakt6cajqc
porzqd ku w celi mieszkalnej,
c) posiiek jest wydawany wylqcznie do
wyposazeni przez areszl,
d) po odebraniu posilku drzwi do celi
mus
5.

W pawilonie D po odbi6r posiiku osad
iem do wydawania posilk6w,

pomieszczen
posilkow.

w ktore osadzen i zostali

bvi zamkniqte.
eni

ustawiajQ siq kolejno, przed
zaklocajqc toku wydawania

6.

Szafki, w ktorych przechowywane sE naczyni
muszq byd utrzymywane w nale2ytej czystosci.

7.

Zabrania siq pobierania posilk6w w pi2amie,
bi liinie lub niekompletnym ubraniu.

, sztuice oraz artykuiy spoiywcze

IIOZDZIALI
Godzin1,, micjsce i spos6b
1.

pr"o"rrliu siq po ter.enie aresztu

Poruszanie siq osadzonych
zorgan

w pawilonach A i B odbywa siq wylqcznie w spos6b
izowany, pod dozorem funkcjonarius a
Slu2by Wigziennej lub innych

uprawnionych do tego os6b i ograniczone jest
o niezbqdnych potrzeb.

5z4l

2 w pawironach c iD skazani poruszaiq sie swobodnie w obrebie
kondygnacji,
na

kt6rej sq zakwaterowani. wyiEtkiem jest czas wykonywania
innych czynnoSci
przez

oddziarowego (kontrore, itp.). Ruch skazanych poza
kondygnaciq mieszkarnq
odbywa siq za wiedzq oddzialowego, a poza pawilonem
pod dozorem
funkcjonariusza. Skazani po sygnale dlwigkowym
zobowiEzani sa do powrotu
do cel m ieszka lnych.

3 w pawironie

4.

5

D cele mieszkarne pozostaiE otwarte carq dobq.
w czasie ciszy
nocnej skazani przebywaiq w cerach mieszkarnych.
skazany roi" * tym czasie
opu6cii cerq i p6j6i tylko do WC rub pararni. skazany
zobowiqzany jest w.wczas
zglosit taki fakt za pomoca urzqdzenia przyzywowego
(domofonu). Skazani
zatrudnieni, kt6rzy wychodzq do pracy przed
apelem porannym mogq dodatkowo
korzystai z pomieszczenia kuchennego i laini
od godz.4:00.
W pawilonie C cele mieszkalne otwarte sq godz.
w
6:00 _ 19:00.

Zabrania siq osadzonym swobodnego poruszania
po korytarzu oddziaru
mieszkalnego w czasie wykonywania prac porzqdkowych
w oddziale oraz w
czasie wydawania posiikow. Skazani zobowiqzani
sq w tym czasie do zamknigcia

drzwi swojel celi.

6.

W pawilonach A i B cele mieszkalne pozostajq
zamkniqte przez caiq dobq.

7.

Po terenie aresztu osadzeni poruszajq
siq pojedynczo lub w grupach, w szyku
zwartym W tym czasie zabrania siq im protaradzenia
gto(nych rozm6w, parenia
tytoniu' trzymania rqk w kieszeni i kontakt{wania
siq z innymi osobami
spoza

gru py.

8

osadzenr zatrudnieni wewnqtrz aresztu
nie rfia or"*. samowornego opuszczania
stanowiska pracy iporuszania siq po terenie
a[-esztu bez dozoru.

9. W pawilonach A i B przy wyjsciu z celi ilnrzeA
poddawa ny jest

10.

ll

kontroli.

welscrem

do celi

osadzony

I

Osadzeni doprowadzani

na oosiedzeni{ komisji penitencjarnej, sqdu
rozmowy z przedstawicieiami administracji
oraz w trakcie

penitencjarnego,
programow re socla liza cyjnych, zajgi
terape ufycz n yc h, spotka6 religijnych, wizyt
lekarskich, widzeri - ubrani sq co najmniej
w tlszufte, dlugie spodnie ibuty.
.sadzeni zatrudnieni na.terenie Aresztu srefczego
w suwarkach wychodzq do
zatrudnienia w odzie2y roboczej wraz z kartq
ofoOistq.
I

I
I

I

I

I
I

64l

ROZDZIALV
Godziny, miejsce i spos6b odby.wania spacer6w oraz
korzystania
z

1..

kqpieli

spacery, w tym dlu2sze spacery, dodatkowe spacery
i spacery dra osadzonych
zatrudnionych, realizowane sE na wyznaczonych placach
spacerowych,
codziennie w godzinach g:15 1g:30 w oparciu
o zatwierdzony przez Dyrektora
pla n spacer6w.

3.

trwania spaceru wynosi nie mniej ni2 60 minut.
Dyrektor mo2e na wniosek rekarza zmienii czas
trwania
spaceru przez osadzonego chorego.

4.

Dyrektor

2.

Czas

i

spos6b odbywania

.moze, ze wzglqdu na koniecznoji zapewnienia bezpieczeristwa w
Areszcie sredczym w suwalkach, zarzqdzii
odbywanie spaceru w inny spos6b
ni2

ustalony w porzqdku wewnqtrznym.
5.

W okresie letnim od 1 maja do 30 wrzejnia
zezwala siq osadzonym na wyjicie na
place spacerowe w kr6tkich spodenkach.
Na pracach spacerowych zabrania siq
zdejmowania kosz u le k lub spodenek.

6.

Przed i podczas trwanta spaceru w szczeg6lno5ci
nie wolno:

a) wnosii na place spacerowe przedmiot6w innych ni2
1
zapalniczka bez zgody funkcjonariusza,

paczka papieros6w,

b) nawiqzywai nieregarnych kontaktow z
fisooa,-ni postronnymi,
innych grup

zwraszcza

z

spacerowych i osadzonymi z
l,nnyctr oddzial6w mieszkarnych oraz
przekazywai im ja kichkolwiek
Orzedmiotoiv,

c) przyjmowai postaw godzqcych w ,potioj i porzqdek jednostce
w
szczeg6lno6ci
zachowari hala:iliwych, wulg{rnych i agresywnych.

7.

Zezwala sig na palenie tytoniu na terenle
tego

wyznaczonych.

w

plac6* spacerowych w mrejscach do
I

8.

W okresie od 1 maja do 3L sierpnia zezwala
]iq or.Orory* na wnoszenie na plac
spacerowy 0.5 I napoju. Osadzony, po za{oriczonym
spacerze, mo2e zabrai
opr62nionq butelkq do celi mieszkalnej.

9.

W razie

l

naruszenia przez osadzonego reglrlaminu
spacer mo2e byc przerwany.
1

10. Skazanemu nie przysluguje prawo
do

rOr."rrJ
i

1) w

trakcie konwojowania,

7

t.4I

lub ustalonego

porzqdku,

2) w dniu, w kt6rym jest konwojowany, je2eli
konwojowanie rozpoczqto nie
p6rniej
ni2 0 godzinie 8:00 i zakonczono nie wcze.niej
ni2 0 godzinie 16:00.

11

Je2eli w danym dniu skazany nie korzysta
ze spaceru z przyczvny,o ktorej mowa
w pkt L0, udziela siq dodatkowego spaceru w ciEgu
kolejnych 7 dni.

L2. Kqpiele osadzonych odbywaiq sig w rainiach
w oddzialach mieszkarnych,
realizowane sq dwa razy w tygodniu wedtug
termin6w okre6lonych w
zatwierdzonym przez Dyrektora pranie k4pieri
opracowywanym odrqbnie dla
poszczegornych pawilonow mieszkarnych,
w godzinach g:15

-

1g:00.

1'3' Caikowity czas trwanra kqpieri nie mo2e przekroczyi
11 minut. ciepta woda
podawana jest przez 6 minut.

14

Ponadto crepla woda jest dostarczana do
cer mieszkarnych przez 30 minut po
kazdym posilku.

15 .sadzeni zatrudnreni w kuchni i

l6

warsztatach Aresztu Sredczego w suwarkach
korzystaiq z dodatkowych kqpieri w oddziare
mieszkarnym, po powrocie z pracy.

osadzeni biorqcy udziar w kursach rub zatrudnieni
przy pracach brudzqcych
korzystaiq z czqstszych kqpieri w oddziatach
mieszkarnych na wniosek

funkcjonariusza dozoruiqcego pracq rub
funkcjonariusza ds. zatrudnienia.

17. osadzony, krory z przyczyn niezare2nych
od siebie nre skorzystar z kqpieri w
terminie wyznaczonym, mo2e z niej skorzystai
w dniu nastqpnym.

18 wymiana pi2am, rgcznikow i jcjerek dostarczanych
przez
dokonywania jest L raz w tygodniu, wypniana
po:icieli

administracjq

dostarczanej przez

administracjq - co dwa tygodnie.

PawilonA-wSrody

PawilonB-wewtorki
Pawilon C i D

-w

piqtki

19. W przypadku, gdy dzieri wymiany jest dn
m SwiEtecznym lub wymiana jest
niemo2liwa z przyczyn niezale2nych od
ad inistracji, termin wymiany bgdzie
podany ka2dorazowo w formie ogtoszenia.

20. Osadzony,

ktory

z

przyczyn niezaleinych od siebie (czynnoSci
procesowe,
prze m ieszczen ie nie skorzystal
)
z wymiany, moze dokonai jej indywidualnie,
niezwloczn ie po zgloszeniu kwatermistrzowi
dziatowemu.

82.11

IIOZDZTALVI
Godziny i miejsce, w kt6rym jest dozwolone
palenie

rtylob6u, tytoniowych

1.

Osadzeni mogq palii wyroby tytoniowe:

a) W

pawilonach A iB caiodobowo w
celach mieszkalnych wyznaczonych dla
osadzonych u2ywajqcych wyrob6w tytoniowych,

b) w pawilonie C w porze dziennej w palarniach,
w porze nocnej w
mieszkalnych
wyznaczonych

tytoniowych,

c)

2.

celach

osadzonych u2ywajqcych wyrobdw

d)

w pawilonie D w palarniach znajdujqcych siq
w oddziaiach mieszkalnych
w trakcie odbywanra spacerow na placach spacerowych
w miejscach do tego
wyznaczonych,

e)

osadzeni zatrudnienr

-

w czasie i miejscu wyznaczonym przez przeloionego,

Poza miejscami wymienionymi
wyrob6w tyton iowych jest

3

dla

za

w

punkcie

L

bronione.

ninieJszego rozdzialu, palenie

Nie zezwala sig na posiadanre e-papieros6w.

KOZDZIAL].fI
Ilo56 i rodzaj rvlas,ej odzie:2y., bielizrry i
obuvr.i:r, lit6re osadzonv
nro2e posiadaC n, ccli micszl<alncj
1.

Zezwala sig skazanym przebywajqcym w
afeszcie Sledczym
korzystanie z wiasnej bielizny, odzieiy iobuwi{.

2.

Tymczasowo aresztowany moze korzystaC
z
]wtasnel odzieiy, bielizny i obuwia,
chyba 2e zakl6ca to pclrzqdek ustalorry *
ur"r.[i" sleOczym lub przeciwstawiajE siq

w

Suwalkach na

temu wzglqdy bezpieczeristwa rub wzgrqfy sanitarne.
organ, do
dyspozycji

kt6rego

tymczasowo aresztowany pozostpje, mo2e
ograniczyi rub okreSrii
sposob korzystania przez tymczasowo aresztowanego
z w/w uprawnieri
3.

Zezwala siq osadzonym na posiadanie
w celi lqdznie z odzieiqskarbowq:

a) dw6ch par spodni (dlugich),
b) dwoch par spodenek,

c)

bielizng osobistq,

92.11

d) koszule, swetry, bluzy bez kaptura (w
ilo6ci ogoiem 3 szt.),
e)

trzech kosz

u

lel<,

f) jednej sztuki okrycia wierzchniego
stosownego do pory roku,
ol dw6ch par obuwia,
h) czapki
i)

zimowej i rgkawiczek

z

dzianiny (w okresie zimowym),

czapkr letniej (skazanym zatrudnionym,
wykonujqcym prace na Swie2ym

powletrzu).

4

W przypadku stwierdzenia ilo:ici odzie2y iobuwia

p rze kraczaiqcych w/w
normy,
osadzony ma obowiqzek nadwy2ki przekazai
do magazynu depozytowego.
Zabrania siq osadzonym posiadania
w ceri mieszkarnej wszerkiego rodzaju pask6w
(do spodni, toreb itp.) oraz szelel<.

5
6'

Ka2dy osadzony zobowiqzany jest
do przechowywania odzie2y w szufladzie, w
nale2ytym porzqdku. Odzie2 mo2e
byi przechowywana w torbie podrqcznej po
uzyskaniu przez osadzonego zgody Dyrektora
Aresztu Sledczego w Suwaikach, o
ile w celi nie ma szuflady wysuwanej.

7.

Fakt zniszczenia oclzieiy, poszewek,
koc6w, rqcznik6w itp. posiadanych w celi
mieszkalnej osadzorry powinien zgtosii
kwatermistrzowi. skreilenie z karty
depozytowej odbywa siq na podstawje
zdania do magazynu

8

zniszczonej odzie2y.
Wymiana odzie.y w magazynie jest rearizowana
jedynie w przypadku konieczno.ci
wymiany odzie2y nie nadajqcej siq do
u2ycia na odzre2 nowq.

IROZDZIAL\1II
Ilosd i wymiary prze<Imiot6w, kt6re
osadzony mo2e posiada6 w celi
rnit'szka'cj or':rz s,os6b i"t, p,.r."tLnfriiiiu
i ru"r,ay ich u2yw:rnia
1.

Osadzenj przebywajqcy w Areszcie Sledczym
lar Suwalkach majq prawo posiadai
w celi przedmroty wymienione w art. 110q g1
KKW: dokumenty zwiqzane z
postepowaniem, ktorego jest uczestnikiem,
artykuty 2ywnoiciowe o ciq2arze
n ie p rze kraczaiqcym 6 kg,
wyroby tytoniowe, lrodki higieny osobistej, przedmioty
osobistego u2ytku, zegarek, risty oraz
fotografie cztonkow rodziny iinnych os6b
bliskich, przedmiotv kultu religijnego,
materialy piimienne, notatki osobistel
ksiqzki, prasg igry 6wietrrcowe. Nie
zezwara siq na posiadanie zegark6w
ele ktro
n icz n

2.

ych.

tqczna ilodi i wymiary rzeczy, w tym
iywno$ci, znajdujqcych siq w posiadaniu
osadzonego w trakcie pobytu w Areszcie (r.a..y,
w suwalkach w celi
mieszkalnej i magazynie rzeczy wrasnych
osadzonych nie mo2e przekraczai 30
l0t 1l

kg /pojemrrosci torby transportowel o kubaturze
0,1.7 m3/.
obejmujq posiadanych przez osadzonych dokumentow Wymogi te nie
zwiqzanych z

3

4.

postepowaniem, ktorego jest uczestnikiem
oraz odbiornika telewizyjnego.
Do magazynu depozytowego od jednego
osadzonego mo2na przyjqt odziei,
bieliznq, obuwie, drobny sprzqt elektroniczny,
urzqdzenia elektryczne, 5rodki
lqczno(ci oraz jnne przedmioty, niebgdqce przedmiotami
warto.ciowymi w iro6ci
do 12 kg. Do magazynu nie przyjmuje sie i nje przechowuje
art. spozywczych,
wyrobow tytoniowych, lekow oraz opakowan
i kartonow po sprzqcie RTV i AGD.

llo5i i wymiary rzeczy, ktdre osadzony mo2e posiadac
w celi mieszkalnej, w tym
2ywnoSci nie
mogq

p rze

kracza c:

a) kubatury szafl<i iviqziennej przypadajqcej
na osadzonego,

b) ku ba tu ry szuflady wysuwa nej,

c) do 9 litrow
n

napojow oprocz artykul6w 2ywno5ciowych

ieprzekraczajqcym 6 kg,

o

ciq2a rze

d) do 10 sztuk przedmiotow kurtu rerigijnego
o wymiarach nie wigkszych ni2 250 x
150 mm
e) do 5 sztuk ksiq2ek, oprocz wypo2yczonych
w areszcie sledczym z biblioteki,
f) prasq o iqcznej wadze do 0,5 kg.
5.

Osa d zo

ny:

a) dokonujqc zakupow artykuiow, o kt6rych
mowa w art. 1j.3a Sj. KKW;

b) skladajqc zamowienie na otrzymanie paczkl,
o kt6rej mowa w art. 1.13a
KKW;

53

c) realizujqc zezwolenie, o kt6rym mowa
w afit. l"l.3a 54 KKW;

zobowiqzany

jest uwzgrqdnii

mo2riwoSci przechowywania zakupionych
rub
dostarczonych rzeczy na warunkach okre5lonych
w pkt I,2,3 i 4.

6,

W przypadktr stwierdzenia, 2e wymiary lub ilo6t
rzeczy bqdqcych w posiadaniu
osadzonego w celi mieszkalnej naruszajq
obowiEzujqcy porzqdek, osadzony ma
obowiqzek przekazai nadmiar ,rurry
1r'wylqczenlem 2ywno5ci) do magazynu
rzeczy wlasnych osadzonych, a je,i
w ,.gu.yn," tym nie ma ju2 mo2liwo5ci
przechowywania' stosuje sig przepisy
art. 110 a 53 KKW (przedmioty te przesyra

siq na koszt skazanego, do wskazanel przez
niego osoby, instytucji lub organizacji.
W uzasadnionym wypadku przedmioty ," rnoga
byi przeslane na koszt Aresztu
Sledczego w Suwalkach.) Odbi6r przedmiotJw
mo2liwy jest te2 na miejscu.
Wydanie

rzeczv na zewnqtrz jednostki po zaakceptowaniu
przez Oyr"f,to,
odbywa sis w pomieszczeniu bramy gtownej
aresztu we
:l::IlY
lEl3szenla,
wLOrKr lczwa
kr w godzinach g:00 _
-t2:00.
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7.

W przypadku stwierdzenia, 2e wymiary lub jlo:ic
rzeczy bqdqcych w posladaniu
osadzonego w celi mieszkalnej naruszajE
obowiQzujEcy porzqdek, realizacja
uprawnieri osadzonego, o ktdrych mowa
w art. l-13a O1 KKW ora; 113a q3 KKW
ka2dorazowo odbywa siq z uwzglqdnieniem
wymogow, okreilonych w art. 1LOa
51 rt(w (rc'arizac.la uprawnien w postaci paczki 2ywno6ciowej
oraz zakupow
bgdzie mo2riwa dopiero w6wczas, je2eri
osadzony bqdzie posiadar w ceri nie
wigcej ni2 6 kg 2ywnodci)

8

Rzeczy osadzoneg<,r konwojowanego
okre(lonych w pkt 2.

9

W przypadku stwierdzenia, ze wymiary rub iroii
rzeczy osadzonego utrudniaiq
l<onwojowanie, osadzony zobowiqzany jest
do umieszczenia w pierwszej
kolelnoSci w torbie transportowej caio(ci
posiadanej przez

nie moga przekraczai wymiarow

nastqpnie pozostalych rzeczy z}romadzonych
rzeczy wlasnych.

lO

i ilosci

niego 2ywnoSci,

w celi mieszkalne.l i

a

magazynie

Zezwala sig na posiadanie

w ceri rnieszkarn e1 przeiroczystej zaparniczki
jednorazowej oraz jednego czajnika
erektrycznego o rnocy do 1000 w, w
klasie bezpieczenstwa nr 1 0znakowanego
symborem B rub CE dostosowanym

wytqcznie do siecj z przewodem ochronnym pE
. Zezwala siq na posiadanie w
celi jednego przedlu2acza jednowtykowego
o dlugo5ci do 6 metrow. W
przypadku uszkodzenia przez osadzonego
gniazd zasilaiqcych w celi, a zwlaszcza
pozbawienia gniazda styr<u ochronnego
(borca ochronnego) - cofniqte zostanie
zezwolenie na u2ytkowanie urzqdzeri
elektrycznych w celi mieszkalnej.
11. Zezwala sig osadzonym na posiadanie
w celi odbiornika TV do j"9 cali, z
wbudowanym dekoderem DVB-T za rejestrowa
n ego w celu pobierania
oplat
abonamentowych odbiornik Tv musi miei
mo2riwoSi obsrugi za pomocq
regulato16w na obudowie bez koniecznoSci
u2ywania pilota. Za realizacjq
obowiqzr<u regurarnego uiszczania optat
abonamentowych za posiadane
odbiorniki telewrzyjne odpowiedzialno(i ponosi
wla(ciciel danego sprzgtu.
Ponadto w celi mieszkalnej, za zgodq Dyrektora,
moze znajdowac siq jeden
odtwarzacz DVD bez wbudowanego monitora
rub jedna *onsora do gier wraz z
niezbqdnym okablowaniem i kartq pamiqci
. Urzqdze|,
i odtwarzania oraz Srodkow lqczno(ci niu doprrr... kt6re stuiq ao ,iagrywania
sig do u2ytkowania. Nie
udziera sig zgody na posiadanie przez
osadzonego pilota do terewizora oraz
do
dekodera DVB-T iodtwarzacza DVD (sprzqt
powinien
miei
mo2liwoii
sterowania
bez u2ycia plota). Ww. sprzqty nre 'mogq
byi
wyposa2one w: giosniki
wolnostojqce, czytniki kart pamiqci, porty
komuntkacyjne (USB, LAN) oraz
wbudowane urzqdzenia do komunikacji
bezprzewodowej, tj.: Bluetooth, WiFi,
GSM, a tak2e w pamiqi masowe (jyski
twaroe, itp., karty pamiqci) - za
wyiqtkiem kart pamiqci dedykowanych
do konsor do gier. we wszystkich
pozostaiych sprzgtach RTV czytniki
kart pamiqci i wej.cia usg bqdq prombowane
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przez administraciq aresztu. Zezwara
siq osadzonym na posiadanie przewodu
antenowego (z oryginalnymi konc6wkami).
'J-2

'

zgoda na posiadanre powy2szych przedmiotdw
mo2e zostai cofniqta w
przypadku negatywnej oceny zachowania
skazanego lub w prrypaULu

n

iew.lasciwego sposobu ich u2ytkowania.

13. Dyrektor moze zezwolii skazanemu
na posiadanie w celi sprzqtu
audiowizualnego, komputerowego oraz
innych przedmiot6w, w,r*.,.k2a
podnoszqcych estetykq pomieszczenia
rub bgdqcych wyrazem kurturarnych
zarnteresowan skazanego, jeieli posiadanie
tych przedmiotow nie

narusza zasad
porzqdku i bezpieczenstwa obowiqzuiqcych
w Areszcie sredczym ,, ir*.ir,r.n
1'4 W/w sprzqt podrega kontrori przy udziare
osadzonego. przyjmowanie sprzgtu RTV
do Aresztu Sledczego w Suwalkach odbywa
sig w dni robocze w godz. g.30 _
10 00 Podsrawq przyrq;ci sprzgtu
do jednostki jest uprzednio wydany taron.
Druk
proSby o talon RTV/AGD znajduje
siq u kwatermistrza lub oddziatowego.
Dostarczony sprzet powinien byi sprawny
technicznie. Wydawanie sprzqtu RTV
osadzonym odbywa siq w :irodq i piEtek.
Dzieri wydawania z wa2nych przyczyn
moze urec zmranie. przyjmowany sprzqt przed jcgo wydanrem wraicicierowi _
podlega sprawdzenru i oplombowaniu
ia6mq z nadrul<iem, Uszkodzenie plomby
jest r6wnoznaczne z utratq pozwolenia
na posiadanie urzqdzenia w celi.

15, Pilot do TV wydaje srq osadzonem
zaprogramowania kanalow TV

u wraz z telewizorem wyrqcznie w celu
pod nadzorem tunkcjonariusza, po

zaprogramowaniu kanalow pilot nale2y przekazai
do magazynu.

16. Zabrania siq przekazywania (poiyczania)
sprzgtu RTV
mieszkalnych.

do innych cel

17. l(orzystanie przez osadzonego z przyslugujqcych
mu praw powinno nastqpowai w
sposob nienaruszaiqcy praw innych os6b
oraz niezakrocaiqcy ustaronego w
Areszcie 5ledczym w Suwalkach porzqdku.
18

19

Osadzeni ka2dorazowo opuszczajqc cele
mieszkalne

sq

zobowiqzani

do
wylqczenia wszelkich urzqdzeri elektrycznych
oraz zakrqcenia wody w kranach.
Dyrektor Aresztu sledczego w suwaikach
moze wyrazic zgodg na posiadanie
przez osadzonego w celi material6w
stu2qcych do wykonywania prac
rq kodzie ln iczych oraz wykonywania
tych prac w celi mieszkalnei. Zezwolenie
to
mo2e zostai

cofniqte, jezeli przemawiajq za tym wzglqdy penitencjarno
_
ochronne (np. negatywna postawa osadzonego,
zagro2enie po2arowe) lub
porzqdkowe.
20. W jednej celi mieszkalnej mogq
znajdowai siq: jeden czajnik, jeden
przedluiacz jednowtykowy o dlugo6ci
do 6 metr.w, jeden odbiornik TV,
jeden przewod anrenowy, jedna
konsora do gier rub jeden odtwarzacz
DVD
bez wbudowanego monitora, a tak2e pl,t,
Ci Iub DVD w iqcznej liczbie i.0
13241

szt., ktorych zawirrto6i bqdzie podlegala
sprawdzen
jednostki.

iu

przez administracjq

21' osadzony mo2e posiadai w ceri mieszkarnej przedmioty
warto:icrowe (np.
wyroby ze ztota i inne) wylqcznie za zgoda
Dyrektora Aresztu Sledczego.
22. Tymczasowo aresztowany nie moie posiadac (rodk6w
lqcznoSci, urzqdzeri
rechnicznych sluzqcych do rejestrowania
i odtwarzania informacji, sprzqtu
komputerowego, a tak2e, poza depozytem, przedmiot6w
i dokumentdw, kt6re
mogq utrudniai prawidlowy tok postqpowania
karnego.

23' Zabrania siq przechowywania 2ywno(ci
na parapetach oraz
okiennych.

w kratach

24 Zabrania siq posiadania w ceri 2yretek, brzytew,
narzqdzi do ciqcia metaru,
6rodk6w slu2qcych do obezwladniania, irodkow
odurzajqcych, (rodkow
psychotro powych, rekow (bez
wskazari rekarskich),

wyrob6w w aerozorach,
artyku16w higienicznych zawierajqcych alkohol,
(rodk6w lqczno6ci, urzqdzeri
do rejestrow-ania i odtwarzania informacji oraz
przedmiotow, ktitre mogq stanowit
zagro2enie dla porzqdku i bezpieczehstwa
jednosrki. posiarla.ie innych.niewyrnienionych
przedmiotow jest mo2liwe.iedynie

wyrob6w alkoholowych

i

za zgodq Dyrektora Aresztu Sledczego
w Suwalkach.

25' zezwara siq osadzonym na posiadanie jednej
szklanki z durarexu o pojemno.ci do
300 ml.

26

27

'

28

Zabrania siq nakrejania i przybijania erement6w
dekoracyjnych i pornograficznych
w pomieszczer)iaci) cer mreszkarnych clraz innych po
m ieszczen iach, w kt6rych
przebywaiq osadzeni W/w uszkodzenia
staro*iq szr(odq w mieniu aresztu, a ich
sprawcy podlegajq odpowiedzlalnoici
materialnej i dyscyplrnarnej
Zabrania siq zawieszania rqcznik6w i ubrari
na porqczach 162ek i oknach w sposdb
zaslaniajqcy widok przez wizjer w
drzwiach ceri oraz zastaniajqcy okna i
osadzonych.

Zabrania siq wyrzucania jakichkorwiek przedmiotow
bqdr wylewania plyn6w
przez
okna.

29

Zabrania siq wykonywania iwiczen rekrea
cyjno-sportowych z wykorzystaniem
sprzQtu kwaterunkowego oraz wykonywania
iwiczeri przy u2yciu obciqien
wiasn ej prod u kcji.

30.

Na posiadanie innych przedmiotdw,
nie wymienionych w porzqdku wewnetrznym
wymagana jest prsemna zgoda Dyrektora.

I
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ROZDZIAL IX
Dni, godziny i ,riejsce pr.zyjm.wania osadzony
clt przezdyr.cktora
innych przeloionych, tekirzy
.fo.OU .f.f"ai"iu pi"t.irrv"t
lr,nioskriw,".,u,
skarg i pr6Sb

i

1.

Osadzeni sq przyjnruwanr przuz Dyrektora
Aresztu Sledczego w Suwaikach, jego
zastgpcow, rekarzy i innych przeroionych po
uprzednim zgioszeniu w formie
ustnej lub pisemnej, do oddziatowego. Zgloszenia
przyjmowane i zapisywane sq
w dni robocze w godzinach g:00 _ g:30.

2.

Dyrckror ArL,szl.Lr Sledczego

w

Suwalkach ijego zastgpcy oraz kierownicy
poszczegolnych dzia.low, przyjmujq
osadzonych w dni robocze w godzinach pracy
administracji w pokojach wychowawc.w rub
innych pomieszczeniach w miarg
mo2liwo(ci niezwlocznie, przynajmniej jeden
raz w tygodniu.

3

wychowawca ipsycholog przyimujq osadzonych
w godzinach pracy administracji
oraz w trakcie pelnionych dyiurow w pokojach
wychowawc6w i psycholog6w lub
w razie potrzeby w innych dostqpnych pomieszczeniach.

4.

Lekarze

i

lel<arze stomatolodzy przyjmujq osadzonych
w wyznaczonych
pomieszczeniach, w dni robocze _
w dniach i godzinach ustalonych odrqbnym
grafikiem oraz w sytuacjach naglych _
na
wezwanie.

5

Grafik przyiqc przez lekarzy i rer(arzy stomatorogdw
dostqpny jest dra osadzonych
na tablicy ogl<-rszen w oddziatach rnieszkalnych.

6

osadzeni maiq prawo sktadai pisemne wnioski,
skargi iprodby za podrednictwem

oddzialowego

lub

wychowawcy,

a takie w

bezpo6rednim kontakcie

przelo2onymi uprawnionymi do ich
rozpatrywania codziennie.

T

osadzony rna prawo

w

organowi wlajcjwemu

z

szczegorno.ci do skiadania wniosk6w, skarg

i pr65b
do ich rozpatrzenia oraz przedstawiania ich, w

nieobecnoici innych os6b, administracji zakladu
karnego, kierownikom jednostek
organizacyjnych s'tu2by Wiqziennei, sgdziemu
penitencjarnemu, prokuratorowr i
Rzecznikowi praw Obywatelskich.

S

Zgioszenia dotyczqce spraw socja rn o-bytowych
i usterek technicznych w
pierwszej kolejnoSci przyjmuje funkcjonariusz
dzjalu kwa term istrzowskiego w
trakcie wizytowania przez niego cel mieszkalnych.
W innym czasie, pisemne
zgloszenia dotyczqce tych spraw przyjmujq
oddziaiowi iwychowawcy oddzial6w
mieszkalnych oraz ich przelo2eni. Zgloszenia przyjmowane
sq wtedy w dni
robocze w godzinach g:00 g:30. Zgloszenia
nastqpnie sq przekazywane do
i<onserwatora lub kwatermistrza oddzialowego.

9.

osadzeni mogE bezposrednio zwracai siq
do przelo2onych oraz osob
wizytujqcych areszt iedczy ze sprawami zwiQzanymi
z wykonywaniem kary
l5z.4l

pozbawienia wolnoici, tymczasowego aresztowania,

osobistymi.

a

tak2e ze sprawami

IIOT,DZI\LX
D,i, godzi.y, .ricjsce i p.rz4dck przeprowa(lzania widzefi

1.

widzenia odbywa.lq siq w sari widzeri Aresztu
sredczego w suwaikach:
Pawilon A (tymczasowo aresztowani) - w ka2dy
1i3 wtorek miesiqca oraz w 1
niedzielq miesiqca w godz. 9:00 15:30. Rejestracja
osob odwiedzajqcych odbywa
siq w godz. 8;30 - 12:30.
Pawilon A (skazani) - w kaidy 2 i4 wtorek miesiqca
oraz w 2sobotQ miesiEca w
godz. 9:00 - L5:30. Rejestracja osob odwiedzajqcych
odbywa siq w godz. g:30 _
12:30.

Pawilon B w ka2dy 1i3 czwartel( rniesiqca oraz
w 2 n jedzielq miesiqca w godz.
9:00 - 15:30. Rejestracja osob odwiedzaiqcych
odbywa sig w godz. g:30 _ 12:30.
Pawilon C - w ka2dq 1 sobotq r 2 czwartek miesiqca
oraz w 3 niedzielq miesiqca w
godz. 9:00 - j.5:30. Rejestracja os6b odwiejzajqcych
odbywa siq w godz.
8:30 - 12:30.
Pawilon D - w kaidq 1 sobotq j 2 czwartek miesiqca
oraz w 3 niedzielg miesiqca w
godz.9:00 - 15:30. Rejestracja osdb odwiedzajqcych
odbywa sig w godz.
8:30 - 12:30.
2.

Grafik widzeri w Swiqta Boiego Narodzenia oraz
swigta wierkanocy, zostanie
ogloszony odrgbnyrn l<omuntl<atem. W okresie
tym kantyna jest nieczynna.

3.

l(azdy osadzony jest zobowiazany powiadomia
osoby uprawnione do widzeri o
wyznaczonych dniach jgodzinach, w ktorych
odbywajq siq widzenia.

4.

Kantyna czynna lest w czasie widzeri z zastrze2eniem
pkt 2.

widzenia sa rearizowane w korejno(ci zgioszeri odwiedzaiqcych. poza
korejno6ciq

wid zen ia rno2na ucizielic:

a) kobierom w zaawansowanej ciqiy,

b) osobom doroslym bqdqcym rodzicami lub
opiekunami prawnymi z dzieimi
do lat 3,
c) osoborrr niL.fieinosprawnym ze znacznq dysfunkcjq
ruchu (poruszajqcym siq
na wozku lr-rb o kulach),
d) osoborn powyzej 75 roku zycia.

l6t.4l

6

widzenia odbywaiq siq w sari widzen. widzenie
reguraminowe trwa 60 minut. z
widzeri bez

osoby clozoru.iqcej rub widzerl w oddziernym pomieszczeniu
bez osoby
dozorujqcej, osoby niepeinoletnie mogq
korzystac wylqcznie pod opiekq osoby
pelnoletniej uprawnronel. do widzen z
osadzonym.

7.

Tymczasowo aresztowany mo2e uzyskai
widzenie po wydaniu zarzqdzenia o
zgodzie na widzenie przez organ, do kt6rego
dyspozycji pozostaje. W wypadku
gdy tynrczasowo aresztowany pozostaje
do dyspozycji kilku organ6w, wymagana
jest zgoda na widzenie kaidego z nich,
chyba 2c urgarry te zarzqdzq in,rcze1.
Zarzqdzenie o zgodzie na widzenie nie podrega
wy*onaniu po otrzymaniu przez
administraciq zawiadomienia o przekazaniu
tymczasowo aresztowanego do
dyspozycji innego organu.

8 0 sposobie udzierania
KI(W.

9.

widzelr tymczasowo aresztowanym stanowi art.2!7

52

Maloletni do lat 15 l(orzysta z widzenia z tymczasowo
aresztowanym pod opiekq
pozostaiEcego na
przedstawicrela ustawowego rub pelnoretniej
osoby
'vorno(ci
najbli2szei, a w razie
gdy uprawniony do opieki nad maloletnim
podczas widzenia
nie uzyskal zgody na widzenie, nie chce lub
nie moie z niego skorzystai - pod
opiekq funl<cjonariusza lub pracownika aresztu
iledczego *yrnu.ronulgo przez
Dyrektora Aresztu Sledczego w Suwatkach.

l"0 w razie udzieienia widzenia w sposob umozriwiaiacy
bezpoSredni

kontakt
tymczasowo aresztowanego z osobq odwiedzajqcq,
tymczasowo aresztowany
mo2e spo2ywac artykuly 2ywnoiciowe i napoje
zakupione przez osoby
odwiedzaiqce na terenie aresztu iredczego.
Artykuty 2ywnoiciowe inapoje, ktdre
rie zostary spo2yte w.czasie widzenia, przekazuje
sig osobie odwiedzaiqiej. r,{ a
2qdanie osoby odwiedzaiqcej widzenia udziera
siq w spos6b uniemo2riwialqcy
bezpo(redn i kontakt z osadzonym.

11. skazany przebywaiqcy

w Areszcie sredczym w suwatkach bez stosowanego
tymczasowego aresztowania oraz sl<azany
wyrokiem nieprawomocnym, kt6ry
zgodzil siq na stosowanie wobec niego regulaminu
organizacyjno porzqdkowego
wykonywania kary pozbawienia wolnojcl _
korzysta z widzeri bez zgody organu
dysponujqcego.

12, Tymczasowo aresztowany z zastrze2eniem
art. 2L7 S1b KKW ma prawo do co
najmniej jednego
widzenia w mresiqcu z osobq najbli2szq.

1.3. Osadzony nto2e zrealizowacjedno widzenie
w ciqgu dnia.

14

W widzeniu mogE uczestniczyc nie wiecej ni2
dwie osoby petnoretnie, chyba 2e
Dyrektor Aresztu Sledczego w Suwalkach,
w uzasadnionych wypadkach, wyrazi
zgodq na udziat wiqkszej riczby os6b. Liczba
os6b niepelnoretnich nie podrega
ograniczeniu. Osoby niepelnoletnie mogq korzystai
z widzeri tylko pod opiekq
osob peinoletnich uprawnionych do widzeri
ze skazanym.

I

I z-11

15

l6
1'7

Skazany sprawuiqcy opiekq nad dzieckiem
do rat 15 (tj. bedEcy jego rodzicem rub
prawnym opiekunem) ma prawo do
dodatkowego jednego widzenia z dzieckiem
w miesiqcu (art. 105a g3 KKW).

Skazany mlodociany ma prawo do dodatkowego jednego
widzenia
(arr. 91a KKW).

w

miesiEcu

' Za zezworeniem

Dyrektora Aresztu Sredczego w suwarkach skazany
mo2e
jednorazowo skorzystai z potqczenia przystugulqcych
mu widzeri wynikalqcych z
grupy i podgrupy klasyfikacyjnej. Zezwolenie
to skazany mo2e otrzymai na
pisemnq pro6bg, zaopiniowanq przez
wychowawcq.

18

w postaci zezworenia na dru2sze widzenie mo2e byi zrearizowana
wylqcznie w porqczeniu z widzeniem reguraminowym.
Nagrody dotyczqce widzerl
nie podlegajq lq cz e rr iu.
Nagroda

19 Miejsce dla

osadzonego

ios6b

funkcjonariusz.

odwiedzaiqcych

w

sari widzei wyznacza

20 w

czasie trwania wiclzenia zezwara sig osadzonym
na spo2ywanie artykul6w
2ywno6ciowych i napoj6w zal<upionych przez
odwiedzajqcych w kantynie

znajduiqcej siq w sari widzeri, czynnej w
czasre rrwania widzen. Artykury
2ywno(ciowe i napoje, ktore nie zostaty spoiyte

w czasie widzenia, przekazuje siq

osobie odwiedzajqcej.

21. W rrakcie widzenia zabrania

siq:

a) u2ywania w rozmowie gwary przestepcow,
slow wulgarnych iobel2ywych,
b) palen ia wyrobow tytoniowych,

c)przekazywania

i

przyjmowania korespondencji, pienigdzy

i
innych
przedmiot6w, ktorych posiadanie przez
osadzonego.lest zabronione,
d) przyjmowania ispo2ywania napoj6w arkohor.wych, (rocik6w
odurzajacych rLrb
substancji psychotropowych oraz lekow,

e) prowadzenia rozm6w i

rnnego zachowania, kt6re uniemo2liwiajq bqdl

zaki6cajq realizacjq widzeri innym osobom,

f) zaklocania pcrrzqdl<u ibezpieczenstwa
oraz prawidlowego przebiegu widzeri,
g) przekazywania sprzqtu audiowizualnego, sprzqtu
komputeroweg o, odzieiy,
itp. z wyiqczeniem przedmiot6w wlasnorqcznie
wykonanych przez osadzon ego,
na przekazanie kt6rych osadzony uzyskal
zgodq od dyrektora.

22. W razie naruszenia przez osadzonego lub
osobg odwiedzajqcq zasad dotyczqcych
udzielenia widzeri, rn o2e byi ono przerwane
lub zal<oriczone przed czasem.

23

widzenie przerwane z winy osadzonego (rub
osoby odwiedzaiqcei) traktuje

jako z rea

liz o

rvr n c.

l8z4l

siq

24. Ze wzglqdu na bezpieczeristwo Aresztu
Sredczego w suwal*ach wszystkie osoby
odwiedzaiqce osadzonych oraz przedmioty,rnorron"
przez nie na teren jednostki
podda ne sq kontroli.
25. Zabrania siq osadzonym wnoszenia
wyposazona jest w zega r.
26.

lndywidualne pro6by osadzonych

na salq widzen zegark6w. Sala

widzeri

w sprawie odstqpstw od w/w sposobu

udzielania widzelr rozpatruje Dyrektor
Aresztu 5ledczego w Suwalkach.

z l)i.-lJci.u:iir Jvvro!ciq rL,citt,,rvq, rr..rrz4citrrv )ru!rru,
rtro!vy iul.r wzr.oii.r
mogq przed prarowanym widzerriem skontaktowac
sig z administraciq iednostki
w celu omowienia sposobu realizacji widzenia.

27. Os,-.,by

ROZDZIAI, XI
Goclziny i micjscc lior.zystania z s:unoinkasuj4cych
aparat6w
telelbuicznych
1.

Skazani przebywajqcy w Areszcie Sledczym
w Suwalkach bez stosowanego
tymczasowego aresztowania mogq l(orzystai
z samoinkasujqcego apara;u
telefonicznego na wlasny koszt lub na koszt
rozmowcy. Dotyczy to takze
skazanych rvyrolii.* nicprlv,,o'oc.i,rn, ktdr:;
v.;,r.i:;1, :gcdq ivoLlc l(r:__rl:;:

PenitencjarnejnastosowanjewobecnichRegulaminuorganizacyjno
porzqdkowego wykonywania kary pozbawlenia
wolnolci.
2.

skazani mogq korzystaa z samoinkasuiqcego
aparatu terefonicznego jeden raz w
ciqgu dnia, bez wzglqdu na to czy jest to
rozmowa z osobE bliskq lub innq czy tei z

obroncq lub pelnomocnikiem, bqdqcym adwokatem
lub radcq prawnym. W
uzasadnionych przypadkach Dyrektor mo2e
zezwolie skazanemu na
przeprowadzen
ie doda tkowej rozmowy.

3

Czas korzystania z a pa ratu

telefonicznego, z wylqczeniem rozm6w z podmiotami,

o ktorych mowa w art, g 53 KKW oraz art.
215 g1 KKW:

a) w pawilonach A i B jednorazowo nie
mo2e przekraczaa 5 minut.

b) w pawilonach C iD jednorazowo nie
mo2e przekraczac 10 minut.

W

wyznaczonym limicie czasu mo2na dokonai
przeprowadzii wiqcej ni2 jednq rozmowg
telefoniczna.
4.

Zezwala

siq

te lefon icz

nych w godzinach:

osadzonyrn

na

korzystanie

a) pawilony A, B iC w godz.8:30 _ 18:30,

lV;.ll

z

kilku pr6b polqczeri

samoinkasujqcych

apa

lub

ratow

b) parvilon D w go(17. 8:30

*

21.30

z wyrEczeniem czasu nie2bqdnego do wra(ciwego
funkcjonowania oddziarow
mieszkalnych (widzenia,
itp

).

wydawanie posirk6w, prace porzEdkowe,
zatrudnienie

5

Zatwierdzonv ptzez Dyrektora porzqdek rearizacji
rozm6w telefonicznych dra
ka2dego oddzialu rnieszkalnego jest dostQpny
na tablicach ogloszeh znajdujqcych
siq na korytarzach oddzial6w mieszkalnych.

6.

Tymczasowo aresztowany mo2e korzystai
z aparatu telefonicznego po uzyskaniu
przez administraciq Aresztu Sledczego
w Suwalkach zgody organu, do ktorego
dyspozycji pozostaje (w wypadku, gdy tymczasowo
aresztowany pozostaje do
dyspozycji kilku organow, wymagana jest
zgoda ka2dego z nich, chyba ie organy
te zarzqdzq in a czej).

7.

Zarzqdzenie o zgodzie na korzystanie
z aparatu teletonicznego nie podlega
wykonaniu po otrzymaniu przez administraciq
zawiadomienia o przekazaniu
tymczasowo aresztowanego do dyspozycji
innego organu.

8.

Tymczasowo aresztowany, w odniesieniu
do ktorego wydano zgodq, o ktorej
T,olva w pkt.6, nto2e korzystai z samoinkasuiqcego
aparatu telefonicznego na
wlasny l<oszt lub rra l<oszt rozm6wcy.

9. W

uzasadnionych przypadkach Dyrektor
moze zezwolii tymczasowo
aresztowanemu. w odniesieniu do ktorego
wydano zgodq, o kt6rej mowa w pkt
6' na sr(orzystanie

z innego ni2 0kre6lony * pti. s aparatu
terefonicznego na koszt
abonenta rub tymczasowo aresztowanego, je2eri
a
tymczasowo aresztowany nie
posiada Srodkow pieniq2nych, na
koszt aresztu 5ledczego.

l0

Administracja aresztu 6redczego zapewnia,
aby tyrnczasowo aresztowany, w
odniesienru do ktorego wydano zgodq,
o ktorel mowa w pkt. 6, w cza'ie
korzystania z aparatu telefonicznego uzyskrwai
porqczenie wyrqcznie z numerem
telefonu wskazanynr w zarzqdzeniu, po sprawdzeniu,
2e potqczenie uzyskano
osobq podajqcq siq za c.isobq wsl<azanq
w tym zarzqdzeniu.

11. Tymczasowo aresztowany,

z

w odniesieniu do ktorego wydano zgodq, o ktorej
mowa w pkt. 6, mo2e skorzystai z sa m oinkas
ujqcego aparatu telefonicznego
jeden raz w ciqgu dnia. w uzasadnionych
przypaikach Dyrektor mo2e zezworii
tymczasowo aresztowanemu na przeprowadzenie
dodatkowej rozmowy.
12. Tyntczasowo 3resztowany nie mo2e
korzystac z innych jrodk6w lqczno(ci
przewodowej i bezprzewodowej.
13. Realizacja
1.4.

rozm6w telefonicznych nastepuje w kole.jnoici
zglosze6.
w pierwszej iic.rrcirrosci zapewnra siq dostqp oo aparatu
tereronicznego
tymczasowo aresztowanym zgraszajqcym potrr"bq
porozumienia siq z obroricq
iub pelrlornocnikicnr bqdqcynr adwol(atern
lub radcq prawnym.
20241

15. W pawilonach A
8:00 - 8:30.

iB zgioszenia przyjntowane

sE przez

oddzialowego w godzinach

16. Aparaty telefoniczne usytuowane sq w kaidym
oddziale mieszkalnym.

lT

Rozmowy terefoniczne podregaiq kontrori na zasadach
okresronych w Kr(w. w
wypadkach zagrozt'nia porzqdku pubricznego rub
zagrozenia dra bezpieczenstwa
.,esztu, r)yrr.,rrtur ,ruzc ,il ezas u\rcstu.y pozuawic
SKazanego uprawntenta o
ktorym mowa w arr. L05b 51 KKW.

18. Osadzony ma prawo kontaktu telefo.icznego podmiotami,
z
o ktorych mowa w
art. 893 KKW oraz 215 S1 KKW tj. ze swoim oi:ro6cq
lub pelnomocnikiem
bgdqcym adwokarern rub racicq prawnym, a tak2e
z p rzedstawicierem
niebgdqcym adwor(atem ani radcq prawnym, kt6ry
zostar zaaprobowany przez
Prz ewod n iczq cego Europejskiego Trybunalu praw
Cziowieka do reprezentowania
osadzonego przed tym Trybunalem. Rozmowy
bgdq realizowane po
wcze6niejszym udokumentowaniu przez osadzonego
faktu, i2 wskazany podmiot
jest jego obroricq rub pernomocnikiem.
Rozmowy terefoniczne, o kt6rych mowa
wy2ei, mogq byi rearizowane l<a2dorazowo, po
zgloszeniu oddziaiowemu, w dni
robocze, w g.dzi.ach pracy administracji (z
wylqczeniem czasu niezbqdnego do
wlasciwego funkcjcinowania oddziarow mieszkarnych).
wie podregaiq one to-ntrori
i nie sE ograniczone czasowo. Rozmr.rwy z obrorlcq
z urzqdu, wyznaczonym przez
sEd bedE realizowane po okazaniu oSwiadczenia
obroricy rub postanowienia sqdu
ze wskazaniem nazwiska obroricy inumeru
telefonu do kontaktu.
19.

za zgodE Dyrel(tora Aresztu sledczego w suwalkach, zezwala
sig skazanym
przebywaiqcyr, w Areszcie srcdrzyrrr w Suwarkach
na korzystanie z rqczno(ci z
rodzinq iosobanri briskimi za posrednictwem
komunikatora sKypE.

20. Skazany, aby uzyskai zgodq na wideorozmowy, powinien:

a) wskazai w proibie - druku dostgpnym u wychowawcy
osobg, z kt6rq chce
przeproi'vadzic wideorozmowq wraz z
okre:ireniem stopnia pokrewieristwa oraz
wlasne konto SKypE,

b) przedstawii oswiadczenie o zgodzie u2ytkownika sKypE,
z kt6rym

nawiqzai potqczenie

21

w

chce

pierwszej korejnosci powyisza mo2riwo(i kontaktu
udostqpniona bqdzie

sl(azartyfi):

a) bqdqcym rodzicami lub oprekunami prawnymi
dzieci do lat j.5,
b) cudzoziemcom,

c) kt6rych rodziny rub osoby najbri2sze zamieszkuiq w znacznej
odregtoSci od
Aresztu
Sledczego w Suwalkach,

2l t.4l

d) ktorych sytuacja rodzinna, zdrowotna rub
finansowa uniemo2riwia Iub utrudnia
w znaczrtym stopniu przyjazd na widzenie.

22

Mre.1scem

do

prowadzenia rozm6w za pomocq komunikatora
sKypE
pomieszczenia siu2bowe w poszczegolnych

pawilonach

sq

mieszkalnych

wyposaione w specjalnie do tego przygotowane
stanowiska komputerowe.

23 Wideorozmowy sq reaiizowane zgodnie

z zatwierdzonym przez Dyrektora
harmonogramem wideorozm6w dla poszczegolnych
pawilon6w mieszkalnych.
24. Zgloszenta na wrucorozmowy prlyJntowal)e
sq przez u<ldziaiowego w dniu
realizacji wideorozrr.l.w w danyr.rr pawironie
rnieszrtalrrych w godzinach g:00
-

8:30.

25.

26

27

horzystania ze stanowiska l<omputerowego
ustaja siq na 20 minut.
Pozytywnie rozpatrzonE proibg o zezworenie
na reariracjg wideorozm6w skazany
przechowuje w ceri mieszkarnei, przed rozpoczqciem
wideorozmowy skazany
okazuje pro:ibq funkcjonariuszowi dozorujqcemu
wideorozmowy.
Czas

W pawilonach A i B funkcjonariusz jest obecny
przy wideorozmowach i kontroruje
je zgodnie art.90 pkt 7 i9 t(KW.

28 w pawironie c iD funkcjonariusz nadzoruje wideorozmowg
TV przemyslowej. Funkcjonariusz mo2e

za pomocE systemu
byi tak2e obecny przy wideorozmowie.

29. W przypadku naruszenra przez skazanego
lub osobq, z ktorq realizowany jest
kontakt za poSrednictwem komunikatora
SKypE, ustalonych zasad jego przebiegu
(np. przekazywanie tre(ci godzqcych w porzqdek
publiczny lub zagra2ajqcych
bezpieczenstwu jednostki, poslugiwanie siq
wyrazami.rub zwrotami powszechnie
uznawanymi za wulgarne lub obel2ywe albo gwarq
przestqpczq), kontakt moZe
byc przerwany lub zakonczony przed czasem.

30 w uzasadnionych przypadkach Dyrektor Aresztu
Sredczego w suwarkach mo2e
udzielii zezwolenia na korzystanie z komunikato*
SfVpf w innym ni2
wyznaczonyrn
czasie oraz wyrazic zgodg na dtu2szy czas rozmowy.

31.

Na pisemny wniosel< osadzonego (druk u
wychowawcy) umo2liwia siq dostqp
tylko do stron internetowych Biuletynu lnformicji publicznej.

32. Jednorazowy czas korzystania ze stanowiska
kontputerowego z dostgpem do
stron internetowych ustala sig na 20 minut. W
szczegdlnych przypadkach
dyrc'l<tor mo2e wyrazic zgodq na dru2szy
czas korzystania ze stanowiska
komputerowego.

33' Realizacja zezwore6 0dbywa siq w godzinach
pracy administracji
ktorych mowa w pkr 23.

)22A1

w dniach, o

34.

W zakresie doprowadzanla, nldzoru i

dol<umentowania dostepu do stro n
srQ zasaciy orresrone dra wroeorozmow
za poSredn ictwem

inter.etowycrr sto'u]e
kom unika tora SKypE.

IIOZDZIAT,XIT
Drri,, godziny
sp otlia

l

Nabo2eristwa

i

i miejscc.otlpr.alviania nabo2efi stw,
ri religijnych oraz naucz:rrri" rl.tigii

spotkania

rerigijne dra osadzonych odbywaiq siq w poniedziaiki,
wtorl(i i niedziele, w kaplicy Aresztu 5ledczego
w Suwalkach lub swietlicach
oddziar6w w godzinach 9:oo
- 1g:00 zlodnie z pranem nabo2erlstw
zatwierdzonym przez Dyrektora. pran zna.idufe
siq na tabricach
ogroszerl w

r-.rddziaiach ricszK.t tr,ycit.

2

w nabo2errstwach i spotkaniach rerigijnych w
wyznaczonych grupach z uwzgrqdnieniem potrzeby
zabezpieczenia prawidrowego
toku postepowania karnego oraz porzqdku
ibezpieczenstwa w areszcie.

3.

Zgloszenia do uclzialu w nabozeristwach
i spotkaniach religijnych przyjmuje
oddzialowy lub wychowawca w dni robocze
w godzinach g:00 _ g:30.

4.

lndywidualne spotl(ania. z kapelanem
lub innym kanonicznie uprawnionym
przedstawicielem koiciola lub innego
zwiqzl<u *yznanio*ugo, mogq odbywai
siq
w Swjetlicach oddziat6w lub salach widzeri
po uprzednim zgloszeniu do
wychowawcy lub oddzia-iowego chqci takiego
spotkania. Zgloszenia

.sadzeni mogq brai udziar

sq w

dni robocze w godzinach g:00 _ g:30.

przyjmowane

ROZDZIAL XIII
czgstotli rr'<-rsi, tc..rirry,.'ric.ise c i slr,srib
clorio.l,waria zart*priw
artyl<ul6w 2ywno6ciovvych i wylJ,i*
tt,rr.i,r*ych oraz
przedniot6rv dopuszczor.y"h do .prr..lo21,
r" ;;";;i"
1.

Osadzeni mogq dokonywat zakup6w
artyku16w 2ywnoiciowych i wyrobdw
tytoniowych oraz innych artyku.low dopuszczonych
do sprzedazy w Areszcie
Sledczym w Suwalkach, za jrodkj pieniq2ne
pozostalqce do ich dyspozycji w
depozycie lrzy razy w miesiqcu
.

2.

W dniu

poprzedzajqcym dzieh wyznaczony
do dokonania zakup6w osadzeni
otrzymujE paragony zawierajqce kwoty pozostajQce
do ich dyspozycji wg stanu na
dzieri ich wygen erowa n ia.

) i t.4

I

Srodki, ktore wplynq na konto depozytowe
osadzonego po wygenerowa
paragonow poz c, stajE do dyspozycji
osadzonych przy zakupach

3.

w

te rm in a ch.

4.

5

n

iu listy

nastQpnych

Dol(onywanie zakupow odbywa siq w
spos6b bezgot6wkowy.
W dniu wyznaczonym do dokonania zakupdw
do goclziny g:30 0sadzeni przekazuiq
oddzialowemu zarnowienie na zakupy sporzEdzone
na odpowiednim formularzu
wraz z wygenerowanym paragonem (dostqpnym
u wychowawcy ioddzialowego).

6.

Zantowienia realizowane bgdq w terminie
do 3 dnj roboczych.

7.

Lista z dostQpnym asortymentem w i<antynie
znajduje siq w 6wietricach oddziar6w.

W pawilonach C iD dokonywanie zal<up6w,
w uzasadnionych przypadkach, mo2e
odbywai sie w r(ar)tynie, gdzie osadzeni sq
doprowadzani po uprzednim zgroszeniu
u oddzialowego.

9.

Osadzony re.alizujqc uprawnienia, zawarte
w art. Ll.3a S1 KKW tj. zakupy
artykulow 2ywno(ciowych w kantynie Aresztu
sredczego w suwarkach mo2e
jednorazowo zakupii artykury
o rqcznej wadze nie przekraczaiqcej 6 kg ig ritr6w
napoj6w.Jest to koniecTne w celu wyc.gz
e l<wowa n ia zasad, o kt6rych
mowa w art.
110a
53

t((w.

10.5zczegoicrwe. ternriny dol<onywania
zakupdw podawane bgdS og6lowi
skazanych na tabljcach ogloszei znajdujqcych
siq na korytarzach oddzia16w
mieszkarnych zastrtega siq mozriwo(c
zmiiny terminow dokonywania zakup6w.
l l osadzonym nowoprzybylym do Aresztu
Sledczego w suwall<ach umozliwia siq
dokonanie zakupow artykul6w zywno5ciowych
rw"yrobow
w rrzecim dniu roboczynr od osadzenia w Areszcie tytoniowych najpolniej
Sr"a.,vr- iri" o*rl.u ,"
osadzonych przyby.lych z innych jednostek penitencjarnych)

ROZDZIAL XIV

C,rlzi,t. i s,rstill
1.

,r.21,ir111;1,s,i1;r

i

a

i lvydar,r,ir,i.

l<.r.spr,.c,r.ii

Korespondencjg od osadzonych przyjmuje
oddzialowy:
a) urzqdowq - codziennie w godzinach
od apelu porannego do apelu wieczornego
b) prywatnq w dnj robocze w godzinach g:00 _ g:30.

2.

Przesylka listor,va powinna byi wla:lclwie
oplacona przez osadzonego.

21'zll

W przypadku wysyrania przesylki poleconel., osadzony
wraz z korespondencjq
przr.kaz'je wypeirrrorry IJrzez siebie
druk

3

,,potwierdzenia nadanra przesyrki
poleconel", ktory po wyslaniu zwrJL:l
siq osadzonenru.
Skazany przekazuje korespondencjq
do wyslania w sposob umo2liwiajqcy jej
cenzure brt. 242 q6 KKW) z wyjqtkiem
korespondencji, o kt6rej mowa w art. ga
$2 i 3 KKW.

4.

5.

r(oresporrde,cla 5l\rzrr)ego jest wysylana
przez adrni.istraciq nie p6iniej ni2
drugiego dnra roboczego od dary jej przekazania
przez skazanego, o ire nie
podlega zatrzymaniu z przyczyn,
o ktorych mowa w art. 105 54 KKW.
l(orespondenclq ry'rczasowo dre)lLowJlrego,
ktr.rra pucirega plrzesrarriu do
adresata za posrednictwem organu dysponujqcego,
administracja przekazuje
wla(ciwemu organowr dysponu.iqcemu nie pO:nie,
ni2 drugiego dnia ioboczego.
l(orespondencra, l(t6ra nje wyntaga po(rednictwa
organu dysponuj4cego
wysylana jest przez administraciq do
adresata nie polniej ni2 drugiego dnia
roboczego od daty jej przekazania.

6

,
:::::::r^:ieposiadalqcy

irodkow pienisznych otrzyrnuje od a dmin istracji papier,
nr dwie przesyrki ristowe ekonomiczne w

l::::lJ,"Jl:..i:'ij')r:"..,"we
8

l(orespondenc.,q adresowanq do osadzonego
dorgcza wyznaczony funkcjonariusz
lub pracownil< Aresltu Sledczego w
SuwatkJch.

9. Jeieli korespondencla podlega cenzurze lub nadzorowi,
dorqcza sig jq
doliorranlu tych Llylr)(rSc; (zgoclr,ie t
art. )42 g6 c,,r;,2 arL. 242 57 KKW.)
10. W prlypJLtt\u .rdrnuwy pr zyjqcia
do nadawcy.

pr

po

zel osadzonego l(orespondencji odsyla siq jq

11. PrzyjmuiEcy korespondenciq urzgdowq
wydaje nadawcy pisemne potwierdzenie
je.j odbioru oraz odnotowuje
na l<opercie datq odbioru umieszczajqc odcisk
srr)rnpra z nazwq Arcsrtu sredczego
w suwarkach. pisemne potwierdzenie
odbioru
wypeln ra
osadzony.

l2

Potwrerdzenle sporzqdza srq w jednym
egzemplarzu. Duplikatu potwierdzenia nie
wydaje siq.

13, l(oszty przeslania wnioskow, skarg i prdsb
adresowanych do
o kt6rych
*.,art. 8a S3 KKW ponosi osadzony, a jezeli nieorganow,
posiada
6rodk6w
:o*:.
( i \ 1 I I ,/ a I I . ( , l 1 , | | . r ( . , , I
i)
V
r
.ttirrrir t\tt:lr lr pA JJ;e T J\utJer Iy , tlaCZKi
DOCZIOWe pOza
limitem okreslonyrr w pkt 7.
J

II

.

|

14 Korespondencig wplywa.iqcq do osadzonych
wydaje sig w dni robocze w godz.
8:00 18:30.

-

)5'z4l

15.

l6

W

przypadku ilosLarczenia l<orespondenc.li

urzgdowej bez zwrotnego
poSwiadczenia odbioru, osadzony
kwituje odbi6r tej korespondencji w rejestrze
korespondencji urzgdowej d osta rczo
n ej osadzonym.
Przesylanie

w

przesyrkach ristowych i paczkach prasy
i ksiq2ek dra skazanych
,rrrn.nia wcze(niejszej zgody Dyrektora Aresztu
Stedczego * Sr*Jt..n
:l1u*^1
,uu u:urry go lasrqputqcej. Osadzony
mo2e posiadai w celi do 5 sztuk ksiq2ek
or az prasq o lqczrrcl wadze do
0,5 kg,

17 w

przesyrkach ristowych zezwara
sig skazanym oraz uprawnionym tymczasowo
aresztowanym na otrzymywanie kart terefonicznych
znaczk6w pocztowych,
a tymczasowo aresztowanym zezwala siq na oraz
otrzymywanie znaczk6w
pocztowych.

l8 0rrzyrlanie zezw.renia na dostarczenie kart terefonicznych
tymczasowo
aresztowanemu

jest mo2liwe po

wczeSnlejszynr uzyskaniu zgody organu
dysponujqcego na l(orzystanie z aparatu
telefonicznego.
19. l(orespondencja skazanych podlega
cenzurze administracji Aresztu Sledczego
w
Suwalkach z zastrzezenienr, o ktorym
mowa w art. 8a $2 i 3 KKW.

I{OZDZIAI- XV

I)ni, godzirty i slrtls6b pr.zJ,:imoh,:uri:r i wyda_\,!,:rni
paczek, o kt6rych
lrtowa w art. 113a S+ KI(W
1.

2.

za zezwoleniem Dyrektora Aresztu Sledczego
w Suwalkach,
otrzymywac paczki z niezbqdnq rnu odzie2q,
bieliznq, obuwiem i innymi

Sl<azany mo2e

przedmiotami osobistego u2ytku
oraz 6rodkami tigiunv.
Tymczasowo aresztowany mo2e za zgodq
organu, do kt6rego dyspozycji pozostaje
,rr:tz Dyrehllr.r Arr:-:tLr
v; SL,,,valhaclr Iorl],5l,ic z wy2ywiertia,
irotlkow
leczniczych i higieny otrzymywanych
'ledrzegu spoza aresztu
6ledczego.

3.

4

Maksymalne wyrniary opakowania paczek
(wysokoic) i34 cnr (szerokoSi).

nie mogE przekraczai 52

cm

Paczki, o kt6rych rnowa w pkt. 1i2
nrogq
8:30 10:00. paczki sq wydawane,

-

byi rjostarczane w dni robocze w godz.
poni"Oriutt.i ipiqtki nie p6lniej ni2 w
ciEgu 7

dni roboczych od dnia przyjqcia paczki.
5.

wewnqtrz paczki powinien byt umieszczony
spis jej zawartoSci (taron). Natomiast
na paczce, w widocznym miejscu, nale2y
umie(cii 16g talonu , nraur",
ewidencyjnym i p ieczqciq jednostki.

2GtAl

6'
I.

Podstawq przyiqcia paczki higieniczno
- odzie20we.j rub ze sprzetem RTV iAGD
jest talon higieniczno odzie20wy
rub taron RTV/AGD. Druki pro(b o w/w
tarony
znajdujq siQ u kwatermistrza lub oddzialowego.
Paczr<i higierriczrro odz.ezr.rwe
nadsyrane
zewnEtrz do Aresztu sredczego w
Suwalkach przekazywane sq do nragazynu,
gdzie podlegajE kontroli w obecnosci

z

osadzonego. W paczkach nie mogE
byi dostarczane artykuly, kt6rych
sprawdzenie jest n,em02liwe bez naruszenia
w istotny spos6b ich substancji, jak
te2 artykury w opakowaniach utrudniaiqcych
kontrorq ich zawarto6ci, a tak2e
przedmioty, o ktorych rnowa w art.
11.0a 94 l(KW

8

Paczr(q z ie'l<ar'stwar,i osadzony moie
otrzyma
Sledczego w SL,wall<ach.po pozytywny,.n

ambulatonum Aresztu Sledczego

w

t za zgot)q Dyrektora Aresztu

,uor,n,o*ariu pro6by przez

Suwalkach.

W

lekarza

przypadku tymczasowo

aresztowanego wyntagana jest zgoda
organu dysponuJEcego.

9

Paczka przed przy.jqciem do Aresztu
Sledczego
po rocE urzqdzerri; do przeswietlania baga2y. w suwalkach podlega kontroli za

10.

W przypadku

dosrarczenia paczkj bezpoSrednio przez
nadawcq lub osobq
odwiedza]qcq, podrega ona kontrori w
obecnosci teJ osoby, kt6ra zobowiqzana
jest posiadai dol<ument to2sa
mo:ici.

Itozt)zlAI_ -X\/I
Sposrlb zanritvvilrni:r i otrzynrywania paczeli
2ywno6ciowych
1. Osadzony w Areszcie Sledczym w Suwafkach
ma prawo otrzymad raz w miesiqcu
paczkg zywno6ciowq, w skrad kt6rej
wchodzq ariykuty 2ywno(ciowe lub wyroby
tytoniowe zakupione za po(rednict*",
Ar"rrtu sredczego *-,r*.r',,u.n.
osadzony otrzymu]e paczkq iywno6ciowq po
zro2eniu zam6wienia na pi.mie oraz
po pokryciu kosztow przygotowania paczki
z wlasnych (rodkow dostgpnych na
koncie depozytowym. Zamowienie mo2e
byi r6wnie2 zloione przez osobq
najbli2szq.

2

0sobq najbrizszq uprawnionq do zarnowienia
paczki osadzonemu jest uprawniony
do widzeri z osadzonym: mal2onek, *r,qpny,
zstqpny, rodzeristwo, powinowaty
w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostajEca
w stosunku przysposobienia oraz
jej mat2onek, a tak2e osoba pozostajqca
we wspolnym pozyciu.

3. Dyrektor Aresztu Sledczego w Suwalkach
mo2e, na wniosek lub po zasiqgniqciu
opinri lc.l<arza, zezwolic sl<azanemu, ze
wzglqdu na stan jego zdrowia, na
dol<onywanie dodatkowych zal<upow
artyk"rt6* 2ywno(ciowych
otrzymywa n ie

i

pa czek.

21t41

czqstsze

4. Zam6wienie

na otrzymanie

paczkr iywno6ciowej, zlozonej na pidmie
przez
sl<azanego, powinrro byi wykonane
zgodnie z procec_lurami obo w iqzr: jq cyrrri
podczas realizacji zakup6w, o
ktorych mowa w art. 113a 51 KKW.;

5. Zamowienie, o ktdrym mowa w pkt. 1,
realizow
skaza nego sr<la da ne
1est bezpoiredn ro ao poa,,,?Jti,
(kantyna).

ffir',niil.X::T.1r1;

6. Formularz zamowienia oraz lista produkt6w
wraz z cennikiem dostepnych w
punkcie sprzecla2y
sq dostqpne w Areszcie sredczym
w Suwarkach:

a) w punl<cie sprzeda2y w sali widzed,

b) w poczekalni dla osob odwiedzajqcych przy
we.j6ciu

cJo

jednostki.

c) w salach widzeri,
d.l na

T

8

stronie ir)tc tOtr)\,!ei

Ar esztLr Slcric;,0go

w

SLtu.,alkach.

Zamowienie od osoby najbri2szej dra
skazanego mo2e byi zrearizowane wyiqcznie
po potwierdzeniu, i2 skazany posiada
uprawnienia do otrzymania paczki.
Czas dostarczenia osadzonemu paczki
2ywnodciowej od dnia zrozenia zamowienia

wraz z dowodern wplaty nie powinien przel<roczy(.5
dni roboczych od momentu
wpiyniqcia zar-ndwienia z potwierdzeniem przelewu

do kantyny. W przypadl<u
l<oniecznosci wytransportowania osadzonego
paczkq przygotowuje siq
niezwlocznie, a jezeli nie jest to mo2liwe
oOstgf ule siQ od przygotowania paczki,
o czym informuje siq osadzonego.

9w

przypadku braku nro2riwoSci zrearizowania
paczki 2ywno5ciowej z przyczyn
nlezale2nych od adrninistracji jednostki
penitencjarnej, podmiot przygotowujEcy
paczkq niezwlocznie zw,raca Srodki pieniq2ne
oiobie, l(t6ra paczkq oplacila (w
hwocie ponrnicjs:one.1 o l<os:,. p,.t.-lc*u lub
1tr,:.:l..t.lt ;:ocztowcgo), wraz z
informacjq o przyczynach odmowy przy.jqcia
zamowienia.

10.

Zamowienje na paczkq iywno(ciowq dla
osadzonego mo2na zlo2yi:
a) podczas widzeri - poprzez wypetnierie
izlo2enie druku zam6wienia w kantynie
oraz oplaceniL. nale2noSci za paczkq przelewem
ba nkowym/pocztowym lub
internetowym na r(onto podmiotu p rzygotow
uiq cego paczki BGK 60 1130 1017
0020 1458 93ZO 0058 lub wplatq gotowki
* f,aniyni";

b)

pocztq/pocztq erektronrcznq/osobiscie przez
osoby
wypelnienie drui<u zamowienia wraz z potwierdzeniem najbri2sze popfiez
przerania 6rodk6w
preniqznych na konro podmiotu przygotowuiqcego
paczki BGK 60 1130 1017
0020 1458 9320
0058 na adres:

Areszt Sledczy

r,r,

Suwalkach - l(antyna

ul. Wo.jska polskiego 29,:..6_400 Suwalki;

I82.{

l

paczl(a.s uwa ll(j@ ig brnazcrvia. pl

c) przez osadzonego ze Srodkow bqdqcych na l<oncie depozytowym.

Za sa

dy

postqpowania w tyrn zakresre dostqpne sq na tablicach
ogloszelr znajdujqcych siq
w oddzialach m ieszka lnych.

ROZDZIAI, XVII
Dni, g,dzin1,i rrriejsce bczp.sr.etl,iego korrtahtowania sig z
przedstawie iel:rrrr i pridnriotirw. ., lit,ir.5,"'ir rlr()\\,:r rr,arr.t.
13ti iir l (W
1

r(onral(towanie siq c-rsadzonych z przedstawicierami podmiot6w
wymienionych w
art. 38 Kodeksu karnego wykonawczego mo2e odbywai siq w
dni robocze w
godz. 8:00 - 15:00. W przypadku tymczasowo aresztowanego
wymagana jest
pisem na zgoda t,rg r rru dysponujqcego.

2.

spotkania te odbywaiq siq w pomieszczeniach wyznaczanych
ka2dorazowo przez
ad rr in istracjq Areszru Slc.dczego w Su walkach.

ROZDZIALXVIII
Osoby upowa2nione do pr.zyznawania nagr6d i ulg
o r.:r:i_ rr,\,lio nS,rvan ia kar clyscypl in arrrl,ch
Osobami uprawnionymi do przyznawania nagrod i ulg osadzonym
oraz
wymierzania kar dyscyplrnarnych sq: Dyrektor Aresztu Siedczego
jego
oraz
zastepcy.

ROZDZIAL XIX
Obowi4zlii skaz:tuych f'r.rrrlic5.irr.yeh
L.

Do wykonywania zadari zwiqzanych z zatrudnieniem, zajqcia
m i ku lturalno
oswia towyrrri i spr._r rtowyrni Dyrektor rno2e wyznaczyc
ska za nych fu n kcyjnych.

2.

Skazani funkcyjni mogE byi wyznaczeni tylko spoir6d
skazanych wy162niajqcych
siq wzorowq postawq izachowaniem.

3.

-

Szczegolowe obowiqzki sl<azanych funkcyjnych okreflq
zakresy czynno6ci
o p racowa ne dla poszczeg6lnych sta
n owisk.

2t) t.4

I

TLOZDZIALXX
Przcpisy koricowe
1.

os3dze'i zor'-rowiqzari s4 do zachowanra czysto(ci
pomieszczeri, higieny osobistei,
dbaiosci o schludny wygrqd i powierzone
mienie, a ponadto zobowiqzani sq do
racjonalnego i oszczqdnego zu2ycia wody
i energii elektrycznej. Za wyrzqdzone
szkody w maiqtku aresztu osadzeni ponoszq
odpowiedziarno5i materiarnq
zgodnie z art. 120 l((W.

2.

Do obowiqzkow osadzo.ych zatrudnionych
na rzecz Aresztu Sredczego nare2y w
szczegolrrosci:

- przestrzeganie zasad zawartych w instrukcjach
uzytkowania urzqdzeh,
narzqdzi
iinstalacji;

maszyn,

utrzymywanie ladu , porzqdku na stanowisku pracy
oraz dokonywanie kontrori

rnie.lsca pracy pocl kqterrr bezpiecze6stwa
przeciwpozarowego, ka2dorazowo po
jej

zakonczeniu;

-

informowanie przelo2onych

zagro2en
3.

ia

o

ch stanu bezpieczenstwa

zauwa2onych
p

w jednostce organizacyjnej

rzeciw poza rowego.

Do obowiqzk6w ka2dego osadzonego, ktdry
stwierdzi powstanie zagrozenia lub
otrzyrna inforntacjr o tal<irn zagro2eniu rrale2y
w szczeg6lno(ci:
- w przypadku po2aru, o ile jest to moiliwe,
przy pomocy podrqcznego sprzgtu
ga6niczego ugasic ogicn w poczqtkow!,j
fazie jego ,o,r*o1u,
- uprzedzii o gro2qcym n ieb ezpiecze
ri stwie na.jbli2ej znajdujqce
sig osoby;

usttiic w

r,ilrq

sqsicclnich port

,tcizl,wo6ci, r.ir.j:ce zdarzertia

ric, sz cz

eri;

or:z

zagrozertie dla Iudzi

- powiadomit o zagro2eniu funkcjonariusza.
4.

Zmiana wyglqdu skazanego poregaiEca
na zgoreniu rub zapuszczeniu wlos6w,
brody lub wqsow oraz zmianie kororu wrosdw-*yrrgu
zgody Dyrektora Aresztu
Sleclcz ego w Suwa.lkach.

5.

Osadzeni nteprzestrzegajqcy przepis6w
ninie.jszego zarzqdzenia wewnqtrznego
podlegajq odpowiedzialno(ci d yscyp
lin

6.

a

rnej.

Pro(by' skargi i wrrioski osadzonych w sprawach
zwiqzanych z dziatalno6ciq
admrnistracji Aresztu Sledczego w Suwalkach
rozpatruje wedlug wiaiciwo(ci
Dyrektor lub zastgpcy Dyrektora Aresztu
penitencjarny
Sl"d.r"go,

Okrggov,,ego w Suwalkach oraz organy
nadrzqdne.

30241

Sqdzia

Sqdu

i

T

Dyrektor Aresztu Sredczego w suwaikach oraz
zastqpcy Dyrektora Aresztu
Sledczego w suwarkach przyjmuiq interesant6w
niebqdqcych osadzonymi w dni
robocze godz.
_
w

B:00

15:00.

8.

Dyrekror Ut(rqgowy Stuzby Wrqzrer,)ej w tsialymst<_rku
przyjmuje interesantow w
w siedzibie okrqgowego rnspektoratu sruzby
wigziennej w Bialymstoku przy uricy
Hetmariskiej 89 w dniach igodzinach okreflonych
przez OISW.

9

W sprawach indywiduarnych odstqpstw od
uregurowari w niniejszym zarzadzeniu
decyzjg podelmuje Dyrektor Aresztu Sledczego
w Suwatkach.

10. W my(l

art.247 KKW:

51. W wypadl<ach uzasadnronych szczegdlnymi wzglqdami
sanitarnymi lub
zdrowotnymi arbo powa2nym zagrozeniem
bezpieczenstwa dyrektor zakradu
karnego lub aresztu fledczego mo2e na
czas okre5lony wstrzymai lub ograniczy6
zatrudnienie osadzonych, kontakty miqdzy
nimi, udzielanie widzei i spacerow,
przeprowadza,ie zaiqc o charakterze
zbiorowym, odprawianie nabo2eristw i
udzielanie poslug religijnych, dol<.onywanie
zakupow, utrzymywanie paczek, a
tak2e korzystanie z samoinkasujqcych aparat6w
telefonicznych, nakazai
zamkniqcie cel lub innych pomies zczen,
w ktorych przebywajq lub pracujq
osadzeni, zabronii posiadania w ceri niektorych
przedmiotow oraz zawiesie
fu n
l<cjq rzecznil<a shazanych.

$2. W wypadku wprowadzenia ograniczeri lub zakaz6w,
o kt6rych mowa w g1, na
okres do 7 dni, dyrektor zakladu karnego rub
aresztu Sredczego bezzwl0cznie

powiadamia o swojej decyzji sgdziego pen
itenc.ia rn ego. przedru2enie okresu
trwania ograniczeri lub zakazow wymaga zgody
tego sqdziego. Brak zgody
sgdziego nie wstrzyrnuje wykonania decyzjl
dyrektora zakladu karnego lub aresztu
sledczego. Na decyzjq sqdziego dyrektorowi
zal<ladu lub aresztu przysluguje
skarga do sqdu penitencjarnego. przepis
art. 7 zaskar2anie decyzji, s5 stosuje siq

odpowiednro.

5 3. Jeieli widzertio, ze wzglqdu na osobq odwiedzanego
lub odwiedzajqcego,
stwarza zagro2enie dra bezpieczeristwa zakradu
karnego rub aresztu srei.ze o
albo dla porzqdku prawrrego, dyrektor zakradu
lub aresztu mo2e uzare2nii jego

utibycre od

s

1_:

r,l rt rt,r

r

ia war./rtl(ow z.1i.rewnia1qcych i.lezpieczeristwo.
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Masz wybor
Doz6r elektroniczny zam iast wiqzienia
8., u

r w 8 ro,, iezl:l;,:ff

:l

il,::[i,

.,,0 1o,,,

y.i,

bli:l,,lcir Ci oso b.
Brerz udzrai w ci.,,rlzier rrr yclr spr d\,,arct
r.

Je2eli jestes jednq z osob, kt6re
zostaly skazane na karg pozbawienia wornoici
w wymiarze do 1 roku i6,riesiqcy, to
mozesz ubiegai siq o wykonanie tej kary
poza zakladem l<arrryrn w Systerrre
Dozoru Elel<tronicznego.

Takq zgodq moze udzierii sqd okrqgowy
w suwarkach, 16-400 suwarki, ur.
waryriskiego 45, po zapoznaniu siq
z Twoim wnioskiem oraz niezbqdnymi
dokumentami.
Formularz wniosku otrzymasz u wychowawcy.
Uzupelnij go.
Co musisz mie6:

prawomocny wyrok do 1 roku i
6 miesiqcy
zadeklarowane stale miejsce pobytu
zgodq os6b wsp6lnie zamieszkujqcych

Jeieli przebywasz w zakladzie karnym
musisz:
- zloiyi pisemny wniose.k do sqdu okrqgowego
w sLrwalkach o udzielenie
zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia
irolno6ci w systemie Dozoru
Elektronicznego,

-

dolqczyi na zalqczonym formularzu zgodq
wszystkich os6b pelnoletnich
wspolnie zamieszkujqcych w miejscu, gdzie
kari ma byi wykonywana.

.leTeli rriieszi<asz sanr, to zgoda
taka nie jest wymagana.

Wniosek moie 16wniei zloiy6:
obrorica,
p rok u rato r,
sqdowy kurator zawodowy,
Dyrektor Aresztu Sledczego.
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Waine informacje o Systemie Dozoru Elektronicznc,go
1. Co to jest doz6r elektroniczny?

Jest to system odbyv,'ania kary poza
murami zaklacJu karnego. I(ontroruje on
wykonywanie przez sl<azarrego obowiqzkow
nalozortych przez sqd przy pornocy
u rzqd zen elektroniczrrych.
2. Jak wyglqda odbywanie kary w
Systemie Dozoru Elektronicznego?
Ka2demu skazanemu, indywidualnie,
sqd wyznacza szczegotowy harmonogram
odbywania kary, zgod.ie z kt6rym osoba poddana
kontroli musi przebywai w
swoim domu lub rnnym miejscu odbywania
kary w iciste okreilonych
godzinach. Za zgocrq sqdu, w godzinach
wikazanych w harrnonogramie, mo2na
przebywai poza r-,iejscem odbywania
kary, aby w tyrn czasie pracowai w
zakladzie pracy, gospotlarstwie rornyrn,
kontynro*ac naukq, uczestniczyi w
zajgciach sportowyclr iub wykonywac
inne obowiqzki 2yciowe irodzrnrre.
3. Jak funkcjonuje nadajnik i urzqdzenie
monitorujqce?
Nadajnik: wyglqda jai< zegarer<, ktcry jest
umocowany powy2ej kostki na nodze
(o rle'rie ma przecrwwskazari nredycznych),
rnoze byi rownie2 umieszcza.y na

przegubie dloni. Nadajnik przez
z

caly czas wysyla sygnaly w

identyfi kowa n ia, czy l(ontrolowany przebywa
w miejscu odbywania kary.

celu

Urzqdzenie monitorujqce: umieszczone jest
w miejscu odbywania kary i
wymaga starego zasirania erektrycznego.
odbiera komunrkaty od nadalnika i
komunikuje sig z centraiq Monitorowania przez
siec terefonii kom6rkowej.
Urzqdzenia te kontrolujq,. czy osoba odbywajqca
karq przebywa w miejscu,
ktore sqd wyznaczyl do odbywania kary, godrin..t
w
wyznaczonych przez sqd
lub sqdowego kuratora zawodowego.
o ka2dyrn naruszL'I)ir i)armonograr,u irformowany jest
sqdzia penitencjarny
zawodowy ku rator sqdowy.
4. Dlaczego warto? Masz wyb6r
System Dozoru Elektroni cznego umozliwia pobyt
w otoczeniu bliskich Ci osob
i

wsparcie.

dajqcych
Masz mo2liwo6i uczestniczenia w codziennym
2yciu, osobistym izawodowym.
systemowi nie stracisz kontaktu z oroczeniem.
Bqdziesz

:::l].,"*,

nadaljego

Pobyr w zamk'igrynr zakradzie karnym jest
najsurowszym
odbywania kary. Nie musi tak byi.
lodzajem

Wybierajqc odbywanie

kary w Systemie Dozoru

i najtrudniejszym

Elektronicznego,

z
zachowaniem rygorow kontrori sprawowanej
przez odpowiedziarne podmioty,
masz wiqkszy wplyw rr;r swoje iycie.
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OFERTA PROGRAMOW
RESOCJALIZACJI
realizowanych w Areszcie Sledczym w Suwalkach
Zopraszamy wszystkich chqtnych do udziolu w
no stq puj qcych prog ro ma ch :
TRENING ZASTEPOWANIA AGRESJT
,,ART" _ sl<ierowany do os6b
odbywaiqcych r<arg pozbawienia wolnosci
popelnione
przestqpstwa z uzyciem przemocy, a takze
sl<azanych uzaleznionych

za

jako jedna

z

nretod wspomagajqcych terapig uzaleznien.

Celem

programu jest zastqpienie zachowari agresywnych
zachowaniami
asertywnyrr)i poprzez treni,g urrrieiqtnoSci prospotecznych,
trening
l<ontroli ziosci oraz trening wniosl<owania moralnego.
,,K|EROWCO WTACZ MYSLENTE - HIOB" - program psychokorekcyjny
dla osadzonych odbywajqcych l<arq za jazdg w
stanie nietrze2wo(ci
lub w stanie po uzyciu alkoholu.

-

program skierowany do sprawc6w przestqpstw
przeciwko rodzinie, lest to program oparty
na metodzie ,,Duluth,'
Progrurn jest realizowany w ramach l(rajowego programu
Przeciwdzialania przemocy Domowej.
,,SPOKOJNY DOlVl"

,,STOP PRZEMOCY - DRUGA SZANSA"
sprawc6w przemocy w rodzinie.
,,DOBRE WyJSCtE"

-

-

program skierowany do

zajgcia z zal<resu umieiqtnosci radzenia sobie w
sytuacjach trudnych, edukacji oddziaiywari profilaktycznych
dotyczqcych dziatan autodestrul<tywnych.

i

1,1r.4I

,,VIOJE LEPSZE JUTRO" - prograrr) z
uzale2nieniu oraz nadu2ywaniu alkoholu,
dopa laczy.

za l<res

u

przeclwdziaia

n

ia

zaiywania narkotykow

,,ZY)E BEZ RYZYKA" - program edukacyjny z zal<resu
profilal<tyki HlV,
AIDS, COVID 19, profilaktyki uzale2nien
od nikotyny oraz hazardu

-

,,AKTYWIZACJA ZAWODOWA" zajqcia z zarl<resu
przygotowania
skazanych do wej(cia na rynel< pracy, prowadzone
przez Centrum
Edukacji ipracy IVlodzie2y OHp w Suwall<ach,
pracownil<6w
Miejsl<iegr-i Osrudl(a por nocy S1_roleczrtej r,v
Surwall<ach, powiatowego
Urzqdu Pracy w Suwakach oraz l<uratorow.
,,PRAWA CZtOWtEKA - EDUKACJA PRAWNA" _ program
edukacyjny
dotyczqcy praw czlowier<a, z eleme.ntami poradnictwa
prawnego.

,,2

NA Ty, - program przygotowujAcy sl<azanych
uzale2nionych sl<ierowanych do leczenia
odwyl<owego w oddziale
terapeutycznym
TERAPIA

rv Areszcie Sledczym w Suwall<ach

,,STOP DYSKRYMINACJI. _ program resocjalizacyjny
dotyczqcy praw

czlowiel<a z perspel<tywy osoby wolnej
bez wzglqdu na
wyznanie czy tez orientacjg sel<sualnq

plei,

rasq,

,,MOTYWATOR"
nowatorski program dotyczqcy wprowadzania
pozytywnych znrian w swoirn 2yciu
iradzeniu sobie z trudnymi
sytuacjami.

Motywowanie do nauczania. Rola i znaczenie
Ilrogrilrrr inforrlacyjrro _ edul<acyjny, rnotywujqcy do

,,PERSPEKTYWA.

edukacji"

-

podjqcia rrauki w czasie odbywania
l<ary pozbawienia wolno6ci

.l

iz4l

i

-

,,ZAMASKOWANI"
program profilaktyczny z zal<resu profilaktyki
chorob zal<alnych, w tym COVID 1,9 oraz dotyczqcy
szycia maseczek
och ron nych.
,,LEPSZYM

Byat" - program resocjalizacyjny z zal<resu doskonalenia

kompetencji wych owa wczych w relacji ojciec dziecl<o

Wszyscy chqtni skazani zainteresowani udziatem
w zaiqciach powinni
zgtaszac sig do wychowawcy oddziaiu. Udziat
w wymienionych wy2ej

prograntach readaptacji jest zadaniem
indywidualnego programu

oddzialywa

n

ia.

Ukoriczenie kt6reeoj
szanse na:
- zmtang warunkow odbywania
kary _ awans do Zl( typu polotwartego
- zatrudnienie na terenie aresztu
oraz na zewnEtrz jednostki
- zwiqkszenie szans rra uzyskanie warunkowego
przedterrninowego

zwornienia

3(v4l

Odbywaj karq w systemie
programowa nego oddzialywania
Zgtos do wychowawcy chgi opracowania
indywidualnych zadan w lpO, podejmij pracq

nad eliminacjq przyczynt przez ktore trafites
za
kraty.

Jeste5 uzale2niony ? Zgloi siq na terapiq.

Skorzystaj z art. L64 k.k.w. (okres
poprzedzajqcy zwoln ien ie)
Wykorzystaj czas niezbqdny na przygotowanie
do zycia
po zwolnieniu, zwtaszcza do nawiqzania
kontaktu z
kuratorem sqdowym lub podmiotamio kt6rych
mowa
w art. 3B 91 kkw.

Skorzystaj z pomocy wychowawcy do
s p ra w post pe n ite n cj a rnych

37'zl
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Nie bqdi ofiarE przemocy w celi

!

Pomiqtoj !!!
Nikt nie mo prawo ci grozic. Nikt nie mo prowo ciq bic.
Nikt nie mo
prowa znqcot siq nad Tobq.
Przernoc tcr kaide zachowanie, l<tore nas poniia,
narusza nasze prawa,
powoduje psychiczne lub fizyczne cierpienia.
Znqconie siq, bicie, wymuszenie wspor2ycio seksuornego
- to
Koidy mo prowo do godnego i bezpiecznego 2ycio
dotyczy

-

ka

takie

przemoc!!!
to tok2e zakradow

rnych i aresztow iledczych.

w'ielu wiqirtitw' gotrzi siq rtu rr-trq tjiur przerrrocy. wsty(Jzi
siq kor,ukorwiek o
tynt powiedziet lub uwo2o, Ze to i tak nic nie do.
To nie ty ju.ste( winien przemocy. Nie cierp w nrilczeniu.

Nie ukrywaj tego, co sig z Tobq dzieje.
Zrodlent przerr)acy stasowrt,ej przez wiqiniow wobec
innych wiqiniow jest chqc
przejgcio nod nimi kontroli, pocl porzqdkowonio iutrzymonia
wlodzy
-nie zgadzaj siq na nieuczciwq wymianq tego,
co posiadasz _ bluzy na
papierosy, nowej odzieiy na starq;
-nie daj sig sklorrii do codziennego sprzqtania
kqcika sanitarnego i ceri
m ie sz ka ln ej;

-nie pierz rzeczy wsp6losadzo nych;
-nie pozw6l zabiera6 swoich rzeczy;
-nie pozwol by Ci groiono, szykanowano;
-nie pozw6l, by cig bito, poniiano.
Nie licz na to, ie sprawcy przemocy dadzq Ci spok6j,
Jejli nie zareagujesz _
przemoc siq nasili' Brak reakcji moie by6 odebrany jako
Twoja sraboii.
Bezkarnoii tylko rozzuchwala sprawc6w i prowadzi do nasilenia
przemocy.
ZgloS personelowi zakladu,

ie czujesz siq zagroiony, powiedz o tym jak jestei
traktowany w celi.

Nie daj siq zastraszyi. Sprawca ciQ zastrasza, gdyi
boi siq odpowiedzialno(ci
za swoje zachowanie' Nie mirczr!! wyjdiz cerilrIpowiedzil!Zgto6il

Personel wiqzienny, wszyscy kt6rym to powiesz sq
zobowiqzani do
udzielenia Ci pomocy i zapewnienia bezpiecze6stwa.
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Podejmij lub kontynuuj noukq w
przywi qzi en nych szkolach
u wychowawcy znajdziesz oktualny wykaz
kierunkow
nauczonio i ofertq roinych kursow

Podejmij zotrudnienie w trokcie
odbywaniq kary
zg'loi wychowawcy chqc podjqcio procy, zopoznoj
siq z
dostqpnynti formami zatrudnienia na terenie
oresztu
i zloi odpowiedniq proibq o zatrudnienie
jeili

mosz wyuczony zaw6d, procowalei przy pracoch
budowlanych lub
wykonczeniowych _ zgloi ten
wychowowcy

fakt

392.41

Chron siebie i innych przed

zachorowsniem
Zachqcamy do zapoznaria siq z.informacjami
dotyczqcymi 2asad postqpowania higienicznoepidemlologtcznego cltroniqcymi
Twole zdrowie:
Czqsto myj r!. ce

Czqsto rnyj rqce uzywa.jqc mydla
iwody, a jeili nie rnasz do nich dostqpu,
u2ywa.1
plynow/ieli dezynfekuiqcych szczegornie
po krroo...o*yn-, skorzystaniu z toalety
i
przed ka2dynr ;rr-_rsrikiem. Mycie
rqk ogranicza ,oarrrur,rr"n,ur)re siq
wirusa.
Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas
kaszlu ikichania

Podczas i(aszlu i kichania z.akryj
usta inos zgjetym lokciem lub chusteczkq _
,atychmiasr wyrzuc chusteczl<g do
zamkniqteg" k*r; , ,;;; ;;;" ;ilr;.;r;,"
,
wody, a je5li r)ie rrasz do nrch dostqpu _
pfrnO,iZ:ufi A.zynfekujqcych.
Zachowaj bezpiecznq odleglodi
Zacirowaj co rujrrrrricj 1. nretr 0drerlio(ci
r.iqdzy sobq a irrrymi rudrmi, szczeg6lnie
tynri, ktorzy kas:14, kichajE i malq gorqczkq.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust nieumytymi
dloimi
Dtonie dotykalq wielu powierzchri,
kt6re rnogq byc skazore wirusem. Je6ri
dotkniesz
oczu, rlosJ lub usl rrieu rnytyrri diorirri,
ntoiesz przenie6i wirusa z powierzchni
na
siebie.

Powiadom fu nkcjona riusza SW

W sytuacji zaobserwowania
sz cz eg6l n<.rSci : r.rs,
t.t. r, oX
per:urrel 1.,Jr,o:tlr p"t,
elrit tr ncja rr lej.

Tff .:;"[:::::T:r1]1?

objaw6w, takich jak w
n iezwlocz n ie poinformuj

sluchoj uwoinie pogodonek i informocii
dotyczqcych zaroieniq wirusem
powodujqcym

chorobq uklodu oddechowego podowonych

pe rso tt e I j e d n ostki pe n ite
n cj o r n ej.
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