ZarzQdzenie nr

1/ 2020

Dyrektora Aresztu Sledczego w Warsrawie-Bialoleae

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie porzadku wewnetiznego
w Areszcie Sledazym w Warszawie-BialolQce

Na podstawie art. 13 ust.

3

ustawy

z dnia 9

kwietnia 2010

r o

Sluibie Wieziennej

{Dr- U. z 2019 t. poz. 1427, 1608, 1635, 2020!, atl.73 5 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997

r

Kodeks karny

wykonawczy (Dz. U. z 2079 r. poz. 676, 679, 1694,207OJ, tozpotzqdzenia Ministra Sprawiedliwoaci z dnia 21

Srudnja 2016 t w sprawie re8ulaminu organizacyjno-porzEdkowe8o wykonywania kary pozbawienia
wolnos€i (D2. U. 2016 poz. 2237) otaz rczpotzAdzenia Mlnistra Sprawiedliwoici z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie regulaminu

organizacyjno-porzEdkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U.

2016 poz. 2290), ustala sie w Areszcie Sledczym w Warszawie-Bialolece nastepujEcy porzqdek wewnQtrzny:

Rozdlial 1
Godziny olaz spos6b przeprowadzania apelu porannego i wieczornego, godzinv prreznaazone na sen,
pracQ, naukQ, zaieaid kulturalno-o6wiatowe oraz z zakresu wychowania fizycznego i sportu,

zajgcia wlasne osadzonego

S1
Osadzonych obowiqzuje nastepujqcy porzEdek dnia:
1) godz-

06.30- pobudka (nie dotyczy osadzonych zatrudnionych w porze nocnej);

2) godz. 06.30

-07.00 - zajqcia porzqdkowe, higieniczne, przygotowanie do apelu porannego;

3) godz. 07.00

-07.30 - apel poranny;

4) godz. 07.30

-08.30 - <niadanie (od godz.4.3O dla zatrudnionych poza terenem aresztu Sledczego);
5) godz. 08.30 - 12.30 - pra.a, spacery, zajecia wlasne, kqpiel, zajQcia kulturalno-olwiatowe oraz
z zakresu wychowania fizycznego

isportu, lekcyjne (z wylqczeniem Centrum Ksztalcenla Ustawic2nego

-

zajecia lekcyjne od godz.8.00), badania psychologiczne, zajecia terapeutyczne;

6)Eodz. 12.30

-

-obiad (godz. 14.30 - 16.30 dla osadzonych zatrudnionych)
17.OO - Vaca, spacery zajqcia wlasne, kQpiel, zajQcia kulturalno-oiwiatowe

14.30

-

7) godz. 14.30

oraz

z zakresu wychowania fizycznego i sportu, lekcyjne (z wytEczeniem Centrum Ksztalcenia Ustawicznego

-

do Eodz. 18.05), badania psychologiczne, zajQcia terapeutyczne;
8) godz. 17.00

-

9) godz. 18.00

18.00

-

-

19.00

kolacja;

-

spacery kolacja dla uczni6w majQcych zajQcia lekcyjne do godz. 18.00, zajecia

kulturalno-oSwiatowe, przy8otowanie do apelu wieczornego;
10) 8odz. 19.00
w porze nocnej);

-

19.30

-

apel wieczorny (od godz. 19.00 cisza nocna dla osadzonych zatrudnionych

11)eodz. 19.30

- 22.00- zajecia

12)9od2.22.00- 06.30

-

wlasne, porzqdkowe i hiEienicrne;

cisza nocna.

92

1. Cele

mieszkalne

w

oddzialach: F, G, H,

l, J

pozostajQ otwarte

w

porze dziennej, natomiast

w porze nocnej sq zamkniQte. Cele mieszkalne w oddziale B-lV w porze dzienne.i sq otwarte w todz. 8.00

-

16.00, w porze nocnej sa zamkniete.

2.

w

sobotv, niedziele iawieta cele mieszkalne w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzaleinionych

od alkoholu pozostajE otwarte w 8odz,

8.OO

-

14.00,

w porze nocnej sq zamkniQte. Krata

przej6ciowa

w oddziale zamykana iest na czas otwarcia cel mieszkalnych.
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1. Osadzonym zakwaterowanym

w oddziatach: B-lV

F,

G, H, l,

j

zabrania siQ przebywania w innych celach,

nii wyznaczone przez administracje, podczas nieobecnosci osadronych w danej celi
2. W czasie wizvtacji oraz na polecenie przeloionych

w oddziatach: B-lV

F,

ios6b wizytujqcych oddrial, osadzeni zakwaterowani

G, H, l, J udajE siQ do celwyznaczonych przez administracie.

S4

1. Apel poranny iwieczorny przeprowadza siQ w celach mieszkalnych imiejscach pracy w Sodzinach
okreilonych w
ubrani

sE

O

1 niniejszego zarzqdzenia oraz w innym uzasadnionym przypadku.

w co najmniej dlugie spodnie i koszulke

z

w

czasie apelu osadzeni

kr6tkim rekawem.

2. Na czas przeprowadzania apelu osadzony, kt6ry jest wtaicicielem znajdujEcego sie w celi sprzetu

RTV,

ma obowiqzek wylAczenia odbiornik6w.
3. W porze dziennej ldzka po?ottajq zaslane.

4. W czasie ciszy nocnej zabrania siq iakichkolwiek zachowad zakl6caiecych spok6i panuiQcy w celach
mieszkalnych i oddziaiach.

!s
1. zajqcia kulturalno-oswiatowe oraz z zakresu wychowania fizyczneSo

isportu organizowane w

areszcie

(ledczym realizowane sq wedlu8 oddzielnie opracowanych harmonogram6w.
2.

w okresie od 1 maja do 30 wrze<nia podczas realizacil

zajQa z zakresu wychowania fizycznego

isponu,

osadzeni udajqcy sie na zajecia mogQ zabrat ze sobq wlasrry nap6j (1 butelka plastikowa).

3. osadzeni mogQ wypoiyczac ksiqiki z biblioteki aresztu Sledczego na zasadach okre6lonych
w oddzielnie opracowanym harmonogramie. Wybrane pozycje ksiQikowe z katalogu tematycznego
zamawiane

sQ

u wychowawcy ds. biblioteki.

4. Osadzeni moEE skladai u wychowawcy ds. biblioteki zam6wienia na prase kupowanq z wlasnYch Srodk6w

finansowych na zasadach okreilonych w oddzielnie opracowanych procedurach zamawiania prasy.

Rozdziat2
Godziny i miejtae spoiywania posilk6w dostarczanych pnez administ6cie a.esztu Sledczego

06
1. Spoiywanie posilk6w odbywa siq w celach mieszkalnych wyznaczonych przez administracie oraz
w miejscach pracy w pomieszcreniach do tego wyznaczonych w Eodzinach okreilonych w E 1 ninieiszego
zarzEdzenia,

2. Podczas wydawania posilk6w osadzeni przebywaja w celach mieszkalnych.

Rozdzial3
Godziny, miejsce i spos6b poruszania slq potercnie a,esztu Sledczego
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1. Osadrcnl poruszajq siq po terenie jednostki poza obrqbem oddzialu mieszkalnego

1) w asyicie funkcjonariusza lub pracownlka (nie dotyczy osadzonych zakwaterowanyah w oddzialach: B-lV
F,

6, H, l, J w ramach oddzialu mieszkalneto w porze dziennej);

2) pojedynczo lub w grupie w szyku zwartym (nie dotyczy osadzonych zakwaterowanych w oddzialach: B-lV
F,

G, H, l, J w ramach oddzialu mieszkalnego w porze dziennej).

3) osadzeni udajEcy siQ na rozmowy z przelo2onymi musza by6 kompletnie ubrani w odziei iobuwie
stosowne do pory roku, co najmniej dtugie spodnie i koszulka z kr6tkim rekawem.
4) osadzeni udajEcy sie poza oddzial mieszkalny muszq bya kompletnie ubraniw odziei iobuwie stosowne

do pory roku, co najmniej dtugie spodnie i koszulka z krdtkim rqkawem.

2.

Poza obrebem cel mieszkalnych obowiEzuje zakaz prowadzenia Eto(nych rozm6w.

3. Osadzeni zatrudnieni wewnEtrz jednostki poruszajq siQ po jej terenie w ubraniu roboczym, kamizelce oraz
z

identyfikatorem.

Rozdzial4
Godziny, miejsce ispos6b odbywania spacer6w olaz konystania r kqpieli

58
w odzie:y oraz obuwiu stosownym do pory roku, w godzinach okreslonych

1. Osadzeni odbywajQ spacer

w5

l

niniejszeto zaraQdzenia.

2. Osadzonych odbywajqcych spacery obowiqzujQ zasady:

1)

zakaz wynoszenia

z celi

mieszkalnych jakichkolwiek przedmiot6w

papieros6w, zapalek bqdi zapalniczki, a w okresie od 1 maja do 30 wrzesnia
3.

w

4.

bEdi artykut6w za wyiatkiem:

-

napoju (1 butelka plastikowa);

okresie od 1 maja do 30 wrzelnia zezwala siQ na odbywanie spaceru w kr6tkich spodenkach.

Realizacja spaceru

dla

poszcze86lnych

grup osadzonych odbywa sie na placach

spacerowych

w godzinach okreSlonych w 5 1 niniejszego zarzqdzenia, wedlug oddzielnie opracowanych plan6w spaceru.

59
1. Kepiele osadzonych odbywaja siQ dwa razy w tygodniu w godzinach okreqonych w 5 1 niniejszego
zarzEdzenia/ wedlu8 oddrielnie opracowanych harmonogram6w kqpieli. Wyptyw wody z armatury
natryskowel wynosi 6 min.

2. Wymiana

rQcznika

iftierki do

wycierania naczyd odbywa siQ laz

w ty8odniu wedlug oddzielnie

oPracowanych harmonogram6w.
3. Wymiana po<cieli odbywa siq co dwa tytodnie wedlug oddzielnie opracowanych harmonogramow

4. Smieci odbierane sE po apelu porannym od poniedzialku do soboty, za wyjqtkiem dni ustawowo wolnych
od pracy.
5. Srodki czystoaci i

irodki hiBieny wydawane

sE

do cel miesrkalnych do piQtego dnia kaZdego miesiEca.

6. Trzepanie kocdw odbywa sie w trakcie spaceru

w poniedzialek.

510
Osadzonym udostQpnia sie trzy razy w ciqgu dnia po kaidym posilku

wode w celi mieszkalnej

cie

Uednorazowo do 30 min).

Rozdzial5
Godziny I mieisce, w kt6rym iest dozwolone palenie wyrob6w

511
1. Osadzonym zezwala siQ calodobowo na palenie wyrob6w tltoniowych:

1) w wyznaczonych celach mieszkalnych (w oddzialach: B-lV

F,

G, H, l,

J

-

wylEcznie przy drzwiach

Przymknietych;
2) na placach spacerowych oraz obszarach przy placach spacerowych w wy?n

miejscach;

3) w innych miejscach do tego wyznaczonych.
2. ObowiAruje beawzglQdny zakaz uiywania wyrob6w tytoniowych w celach m

lnych:

1) w trakcie trwania apelu;
2) w obecnosci przeloionych;
3) leiQc w t6iku;

4)w izbach chorych.
Rozdzial6

lloia a rodzaj w{asnej odzleiy, bielizny i obuwia, kt6re osadzony moie

w celi mieszkalnej

s12
1. Osadzeni mogE posiadaa w celi mieszkalnej:

1) bieliznQ osobistq

-

7 szt. slip, 7 par skarpet;

2) komplet odzieiy sponowej (dres
3) spodnle

-

-

1 komplet, koszulka sportowa

-2

szt.,

sportowe

-

2 szt.)

1szt.;

4)jednE pare obuwia stosownego do pory roku;

5)dwie pary klapek, w tym jedne kEpielowe;
6)jedna pare obuwia sportowego;

7)sweter lub bluze
8) kurtkQ

-

1szt.;

9)czapke

-

1szt.;

-

1szt.;

Rozdzial T

lloia iwymiary przedmiot6w, kt6re osadzony moie posiadai w

mieszkalnej

oraz spos6b ich prrechowywania

513
1. llosa iwymiary rzeczy, w tym iywnoici, znajdujQcych siQ w celi mieszkalnej i magazynie rzeczy wlasnych,

nie moie przekraczaa lqcznie u jednego osadzone8o 30 k8 oraz pojemnoici
ograniczenia nie dotyczE dokurnent6w zwiqzanych z postepowaniem,

oraz odbiornika telewizyjnego. Ponadto osadzony moie posiadad w celi

transportowej. Powyisze
osadzony jest uczestnikiem

szkalnej

do 9 I

napoj6w.

Do magazynu rzeczy wlasnych prryjmowany jest makymalnie jeden komp

odzie2y,

o kt6rych

mowa

wust. 1512.
2. W przypadku stwierdzenia,

ie wymiary lub iloja

zobowiQzany jest do umieszczenaa

-

w pierwszej

rzeczy osadzoneto utrudni

kolejno5ci

-

jq konwojowanie, osadzony

w torbie

calosci posiadanej

pr2ez niego iywno6ci, a nastqpnie pozostalych rzeczy zgromadzonych w celi m szkalnej i magazynie rzeczy

wlasnych.
3.

w

przypadku stwierdzenia,

ie

osadzony posiada rzeczy wykraczajqce poza imity okreslone w ust.

1i2

stosuje siq przepisy art. 110a S 3 kkw.
4. W €elach mies2kalnych osadzeni majq obowiEzek przechowywaa

odriei w

b nienaruszajqcy estetyki

pomieszczenia oraz nieutrudniajEcy pr2elo2onym czynno<ci sluibowych.

5. Zabrania sie poiyczania, sprredaiy, przekazywania oraz zamiany z innymi

sadzonymi rzeczy wlasnych.

W przypadku zurycia jakiejkolw ek z posiadanych rzeczy osad2eni majq obowi

k zdania

6. Poza przedmiotami wymienionymiw art. 110a 5 1kkw, po uzyskaniu ind

ualnej zgody dyrektora lub

jeSo zastqpc6w osadzony moie posiadaa w celi mieszkalnej: sprawny techniczn

czajnik elektryczny o mocy

do 13oo W podrQczniki niezbedne do nauki, lampke nocnq (dotyczy skazanyc

jej do magazynu.

skierowanych do nauczania

ioddzialu terapeutycznego oraz zatrudnionych), telewizor o przekQtnej obra2u o 19 calibez pilota, dekoder
OVB-T oraz antene pokojowq o przekqtnej nie wiecej

7.

Osadzony moie posiadaa

w celi

nii

10 cali, przew6d o

mieszkalnej nie wiecej

cido 1,5 m.

nii 20 zdjea

wymiarach nie wiqkszych

nii 150 mm x 100 mm.
8. Zabrania sie osadzonym pozyczania sprzqtu, o kt6rym mowa w ust. 1, do

celmieszkalnych.

i

9.

W celi mieszkalnej moie znajdowaa siQ tylko 2 sztuki sprzQtu RTV w
1 telewizor. W celach
mieszkalnych o pojemnoici po\ yiej 5 osadzonych dopuszcza sie posiadanie 2
jnik6w o mocy 1300 W.
10. Osadzony moie posiadae zegarek wskazdwkowy bez dodatkowych funkcji.
12. Osadzony moie posiadaa w celi mieszkalnej 5 sztuk oryginalnych CD/DVD

hologramem legalno(ci bez

tre(ci pornograf icznych.
13. Talon na posiadanie

w/w prredmiot6w jest wa2ny 2 miesiqce od dniajego

14. Rzecry wlasne osadzonych niezatrudnionych i zatrudnionych
z wylqczeniem sprzetu elektrycznego i audiowizualnego, wydawane

anta.

ie

na

aresztu

lledczego,

sE

ezpo(rednio w oddzialach

15. Rzeczy wlasne osadzonych zatrudnionych poza terenem aresztu iled

z wylqczeniem sprzetu

mieszkalnych, wedlug oddzielnie opracowanych harmonogram6w

elektrycznego

i

w godz.8.00

16.00.

-

audiowizualnego, wydawane sE bezpoirednio

w

mieszkalnych

oddz

w

soboty

814

1. Sprzqt elektryczny, elektroniczny

i

audiowizualny znajdujEcy sie

certyfikat bezpieczeistwa. Sprzet posiadajqcy wejacia USB oraz czytn

mieszkalnej musi posiadaa

i

kart pamiqci

podlegajq

zaplombowaniu.
2. SprzQt dostarczany przer nadawcQ podle8a kontroli,lQcznie z naruszeniem

omb. Administracja aresztu

(ledczego nie ponosi odpowiedzialnoSci za zwiezanq z tym utrate gwarancji.

dokonanej kontroli sprret

jest plombowany iwydawany za posrednictwem magazynu depozytoweto. Naprawa sprzqtu odbywa

siQ

na koszt osadzonego i w takim przypadku jest on przekazywany osobie upowainionej przez osadzonego do
jego odbioru.

3.

Dostarczany sprzqt RTv nie moie posiadaa moiliwoici lqczno6ci bezprzewodowej oraz moiliwo6ci

natrywania. Wyklucza siq posiadanie sprzqtu elektronicznego w postaci przenosnych noinik6w pamiqcitypu
pendrive i kart pamieci ora2 zewnQtrznych dysk6w twardych, za wyjqtkiem nolnik6w zwieraiEcych materialy
zwiqzane z postQpowaniem, dostarczonych przez sQdy iprokuratury lub inne organy wladzy paistwowel

bezpoirednio osadzonemu, w drodze korespondencji pisemnej lub wydane bezpo3rednio na rozprawie,
wrar

7

zaswiadczeniem sEdowym ich wydaniu.

4. zgoda na posiadanie sprzetu innego nii odbiornik telewizyiny, zostaje zawieszona na czas przebywania
skazanego w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzaleinionych od alkoholu.
5. Zgoda na posiadanie sprzetu RTV zostaje cofnieta w przypadku:

1) uszkodzenia lub zerwania plomby znaidujqcej sie na obudowie;
2) urytkowania sprzqtu w spos6b naruszajecy porzqdek w aresrcie Sledczym;
3) uiytkowania sprzqtu niezSodnie z zasadami bezpieczeistwa ijeSo przeznaczeniem.

6.

Osadzony,

kt6ry uzyskat zgode na posiadanie

w celi mieszkalnej

sprzetu elektryczne8o lub

audiowizualnego zobowiqzany jest do wylqczenia wszystkich posiadanych urzQdze6 przy kaidorazowym
opuszczeniu celi mieszkalnej,

o ile w celi nie

pozostaje inny osadzony. W takim przypadku obowiEzek

wylAc2enia sprzetu przechodzi na ostatniego osadzonego opuszczajEceSo cele mieszkalnE.

7. Sprzet audiowizualny przyjmowany iest od nadawcy bezpolrednio do aresztu iledczego od poniedzialku
do piEtku w godzinach 12.00

-

14.00.
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1. Posiadane artykuty iywnoiciowe, wyroby tytoniowe, Srodki higieny osobistej oraz inne przedmioty nale2y

przechowywai

w

szafkach

lub w

suufladach wysuwanych/pojemnikach podt6ikowych

w

spos6b

umoiliwiajecy ich kontrolQ. Niedopuszczalne jest przechowywanie jakichkolwiek przedmiot6w na kratach
okiennych.

2. Gromadzenie iprzechowywanie lekarstw w celi mieszkalnej w ilosci wiQkszej, nii wynika to z zaleced
lekarskich, jest zabronione.

3. zabrania siQ osadzonym posiadania zwierzqt iro(lin, wieszania bezpoirednio na icianach ispr2qcie
kwatermistrzowskim plakat6w Bauetek itp.

4. zabrania sie osadzonym wieszania wszelkich przedmiot6w na l6ikach ikratach okiennych w celach
mieszkalnych utrudniajecych obserwacje i kontrolQ celi mieszkalnej.

016
1. lloi6 iwymiary rzeczy, kt6re osadzony more posiadae w celi mieszkalnej. w tym iywno<ci, nie mogq
przekraczaa kubatury:
1) szafki wiQziennej przypadajQcej na osadzoneEo;
2) szuflady wysuwanej/pojemnika pod l6ikoweSo lub odpowiadajqcej im objqtoici.

2.

w

ie wymiary lub ilo6d rzeczy bQdqcych w posiadaniu osadzoneSo w celi
naruszajQ przepis lrst. 1, osadzony zobowiazany jest do przekazania nadmiaru rzeczy

przypadku stwierdzenia,

miesrkalnej

do magazynu rzeczy wlasnych.

Rozdzial8
Oni, godziny i miejsce prryjmowania skazanych pnez dyrektora i innych pEeloionych,

lekarty orar spos6b skladania pisemnych wniosk6w, skar* i pr65b
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1. Dyrektor ijego zastepcy przyjmujQ osadzonych na podstawie indywidualnych zgloszef w dni robocze

w

8od2. 9.00

w godz. 9.00

-

-

15.00. Dodatkowo osadzeni zatrudnieni przyrmowani

sa w

poniedzialek

17.00.

2. Kierownik Oirodka DiaSnostyczne8o, kierownicy dzial6w lub osoby je zastQFujece przyjmuja osadzonych

w pokojach wychowawcdw w dni rcbocze w godzinach pracy administracji

nO podstawie indywidualnych

28loszei.

3. Wychowawcy przyjmujq

osadzonych

w

pokojach wychowawc6w

w

Bodzinach pracy administracji

z urzedu lub na podstawie indywidualnych zgloszefi. lnnl przeloieni, nii okrealeni w ust. 1-3, przyjmujE
osadzonych w dni robocze w Bodzinach pracy administracji na podstawie indywidualnych z8loszei.

4. Oddzialowi oraz wychowawcy podczas wizytacji cel mieszkalnych przyjmu.iE od osadzonych z8loszenia
na indywidualne rozmowy z przeloionymi.

5.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej przyjmuiQ osadzonych

w

ainbulatoriach oddzialowych

na podstawie indywidualnych zgtoszei. Przyjqcia planowe lekarskie odbwajq siQ co 2
w Sodzinach 08.0O- 15.00 w nastQpujqcym porzedku:
1) pawilon A:
a)

oddzialA-l-pierwszy i trzeci wtorek miesiqca;

b)oddziatA Jl-pierwsza i trzecia iroda miesiQca;
c) oddzial

A-lll-

d)oddzialA-lV

-

pierwszy i trzeci czwartek miesiqca;
pierwszy

itreci

ponledzialek miesiqca;

2) pawilon B:
a) oddzial 8-l

-drugi i czwartywtorek

miesiqca;

b) oddzial

B-ll-druga iczwarta Sroda miesiEca;

c) oddzial

B-lll- dru8i i czwarty poniedu ialek miesiqca;

d) oddzial B-lV

-

drugi icrwarty piEtek miesiEca;

3) pawilon C:

a)oddzial C-l- pierwsry itrzeci piEtek miesiqca;
b)oddzial C-ll- pierwszy i trzeciczwartek miesiEca;
c)

oddzialC-lll-pierwszy i trzeci Morek miesiqca;

d)oddziat C-lV- pierwszy itrzeci poniedzialek miesiAca;

4)pawilon D:
a) oddzial D-l

-drugi i czwartyczwartek miesieca;
b) oddziat 0-ll- drugiiczwarty poniedzialek miesiqca;
c) oddzial Dlll-drugi i czwarty wtorek miesiqca;
d)

oddzialD-lV-druga iczwana piqtek miesiqca;

5) pawilon E:
a) oddzial l,

ll-dru8i icrwarty

piEtek miesiqca;

tygodnie

6) pawilon

G

-

pierwsza itrzecia iroda miesiqca;

7) pawilon H, l,

J

-

6.

F,

w nattych

7.

druga i czwarta iroda miesiQca;

przypadkach lekarz przyjmuje nlezwlocznie.

lekarze stomatolodzy prryjmujq osadzonych

w

gabinetach stom

ogicznych

na

podstawie

indywidualnych ztlosze6. Przyjqcia przez stomatologa odbywajq siQ w godzinach 08.00

-

16.00

w nastepujqcym porzQdku:
Pawilon A

- czw.rtet ipiatek

oddziatL/1- ll i lV piqtek

miesiQca;

oddziatA/2-l i lll piqtek miesiqca;

- ll i lV czwartek miesiEca;
oddzial A/4 - I i lll czwartek miesiqca;
Pawilon g - poniedzialek i piQtek;
oddzial B/1 - lilllponiedzialek miesjqca;
oddzial B/2 - ll i lV poniedzialek miesiqca;
oddziai A/3

-

oddziat 8/3
oddzial

B/4-

I

i lll piqtek miesiqca;

ll i lV poniedzialel miesiqca;

Pawilon C- wtorek i Sroda;
oddzial

C/1- I illl iroda miesiqca

oddzial C/2

-

oddzial C/3

-

lll iroda miesiqca

Ii

i tV iroda miesiqca

- ll i lV wtorek miesiqca
Pawilon O - poniedzial€k i piqtek;

oddzial C/4

oddzial

D/1-

ll i lV poniedziatek miesiQca;

oddzial D/2

-

I

oddzial D/3

-

Ii

oddziat

i lll poniedzialek miesiaca;

D/4- I i lll poniedzialek miesieca;

Pawilon
oddzial

lll pi4tek miesiqca;

E/l-

oddzial E/2

Ii

E

-wtorck i czwartek;

lllwtorek miesiQca

- ll i lV czwartek miesiEca

Pawilon

F, G

-poniedzlalek i czwartek;

F-l i lll poniedz:alek i czwartek
oddzial G - ll i lV poniedzialek i czwartek
oddzial

Pawilon H, l, J -6roda i pietek;
oddzial

H-

oddzial

l,J

I

i llt Sroda i ll i lV piatek

- ll i lV Sroda i I i lll piqtek

8. Pisemne skargi, prosby iwnioski skazani mogq skladad przeloionym codz nnie podczas wizytacji cel
mieszkalnych lub podczas indywidualnych kontakt6w
9. Przyjecia w pracowni RTG:
poniedzialek - pawilon A,

wtorek

-

pawilon

B

E

(oddzial przejiciowy, zdjQcia pilne cod2iennie)

Sroda

-pawilon

czwartek

-

C

pawilon D

pietek- pawilon

t

G, H,

t,l

Rozdzialg
Dni, godziny, miejsce i poredek przeprowadzania
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1. widzenia realizowane sQ w salach

widzei aresztu Jledczego w godzinach

Og.

2. Widienia osadzonych niezatrudnionych odbywajQ siQ wedlug nastepujQcego

-

15.30.

rzEdku:

wtorek s,c,c,G,u,x,Q
Sroda WM,D,L,A,H,S,Y

czwartek

K,F,Z,

j,N,E,l,V

piqtek BB,RJO,t,2,Z

w pierwszq sobote albo pierwstE niedziele miesiEca

G,U,X,Q

w dru8q sobote albo drutQ niedziele miesiQca

D,L,A,H,S,Y

w trzeciE sobotQ albo trzecii niedzielQ miesiQca

F,Z),N,E,t,V

w czwarta sobote albo czwartE niedziele miesiEca

r,o,L,i,1

3. Widzenia osadzonych zatrudnionych poza oddzialem mieszkalnym, z oddz

zanych uczni6w

z

CKU odbywajq sie

w

kaide sobotQ

j

niedzielq

(z

terapeutycznego oraz ska-

niem

wystQpujEcych

w miesiQcu piqtych sob6t i niedziel) bez podzialu na litery

4. Zgloszenia os6b odwiedzajqcych na widzenia z osadzonymi przyjmowane
w godz. 8.00

-

elektronicznej

13.00 zgodnie z nastepujacym porzqdkiem:

1)w poniedzialek- na wtorek ilrode
2) we wtorek

-

na czwartek

3)w Srode - na piAtek
4) w czwartek

-

na sobotQ i niedzielq

5)w piqtek, sobote iniedziele zgloszenia nie bQdq przyjmowane
5. Osoby, ktdrym 2ostalo przyznane widzenie z osadzonymi powinny potwi
na widzenie na biurze przepustek aresztu 4edczego:

1) pierws.a tura

- od Eodz. 7.15 do godz. 8.OO;
2)dru8a tura -od Bod.. 8.45 do godz.9.30;
3)trzecia tum - od godz. 10.45 do godz. 11.30;
4)czwarta tura -od godz. 12.15 do godz. 13.30.

zie swoje

6. Widzenia dluisze nii regulaminowe (60 min.) bQdQ udzielane w miare moiliwolci podczas pierwszej,
drugiej itrzeciej tury widze6.
7.

w

8.

okresach przediwiqtecznych

i

Swiqtecznych widzenia realizowane se tylko w wymiarze 60 min.

Nie udziela siQ widze6 w niiej wymienione dniroku kalendarzowego:
1)

l

stycznia;

2) 6 stycznia;
3) 1 maja;
4) 3 maja;
5) Boie Cialoj
6) 15 sierpnia;

7) 1 listopada;
8)

ll

listopada;

9)25 grudnia.

819
1. Miejsce odbywania widzenia (numer stolika) wyznacza i zmienia funkcjonariug.

2. Osoby odwiedzajece mogq wnosid na widzenie jedynie 3rodki pieniQine w celu zakupu artykul6w
na poczQstunek.
3. zabronione jest przekazywanie osadzonym jakichkolwiek przedmiot6w przez osoby odwiedzajece.

4. osadzeni majq prawo wynieja z celi mieszkalnej na widzenie jedynie talon. zabronione jest przynoszenie
z widzed

jakichkolwiek przedmiot6w.

5. osoby udajEce sie na widzenie pozostawiajq w depozycie zegarki.

520
1. Skazani zatrudnieni korzystajEcy z zezwolei na widzenle,

o kt6rych mowa w art. 138

I

1 pkt 7 kkw

wykorzystujE je w dni wolne od pracy. Skazani korzystajEcy z powyiszego zezwolenia wychodzq poza teren
aresztu Sledczego w ustalone dni do godz. 12,00.
2. Skazani korzystajQcy, uezwolei na opuszczenie jednostki, o kt6rych mowa w art. 91 pkt
1 pkt 8 i 165 5 2 kkw, wychodzE poza teren aresztu sledczego w ustalone

dni do godz.

7, 92 pkt

9, 138 5

18.00.

S21
1. Widzenia z obroicami odbywajQ sie
do piqtku w Bodz.8.15

-

w

pomieszczeniach referatu obslugi procesowej od poniedzialku

15.30.

2. Osadzeni udajQcy sie na widzenie mogq posiadad wylecznie dokumenty I notatki dotyczQce akt sprawy.
Po zakoiczeniu widzenia zabrania sie zabierania do cel mieszkalnych jakichkolwiek innych

przedmiot6w nii

dokumenty lub notatki dotyczEce akt sprawy.

3.

Przekazywanie przez obro6c6w tymczasowo aresztowanym dodatkowych dokument6w oraz innych

przedmiot6w wymaga posiadania zgody organu lub organ6w, do ktdrych dyspo

cji pozostaje osadzony.

4. Zabronione jest przekazywanie osadzonym jakichkolwiek przedmiot6w.

Godziny i miejsce korzystania r samoinkasulacyah aparat6w tel Ionicznych

522

1. Osadzeni przebywajacy w oddzialach, gdzie cele pozostajq zamkniQte przez cala dobe. chetni
do skoaystania z samoinkasujqceto apardtu telefoniczne8o, z8laszaja te fakt oddzialowemu przy
wydawaniu iniadania. Rozmowy telefoniczne reali2owane sa w godz. 8. 0-18.30woddzialach
mieszkalnych.
2. Osadzeni przebywajAcy w oddziatach, w kt6rych cele pozostajq otwarte w po+e dziennej, moBE korzystaa
2

samoinkasujqcego aparatu telefonicznego w todz. 8.3G 18.30.

3.

sie telefonicznie z podmiotami, o kt6rlch mowa w art. 8 5 3
sprawach, kt6rych sa uczestnikami przed or8anami wymiaru sprawiedliwoSci,

Osadzeni moge kontaktowaa

i215 51kkw w

po up[ednim wskazaniu administracjiaresztu iledcze8o danych uprawnionych lodmiot6w.

4.Rozmowytelefoniczneosadzonychzpodmiotami,okt6rychmowawart.8q3i2155lkkwpodlegajq
nadzorowi ze strony oddzialowego
7

w rakresie weryfikacji numeru telefonu praz toisamoici

ro?mowcy,

ktdrym osadzony nawiezuje kontakt.

5. Osadzeni moge korzystaa z samoinkasujqcego aparatu telefoniczne8o codziennie jeden raz, be2 w2glqdu

na to czy jest to rozmowa z osobe bliska

llb

innQ czy

tei

z obrohca lub pelnomocnikiem, bQdAcym

adwokatem lub radcQ prawnym.

6. Podczas wydawania posilk6w oraz wykonywania niezbednych czynnofti slurbowych przez oddzialowych
rozmowy tel osadzonych nie sa realizowane.
Rozdzial 11

Dni, godziny i miejsce odprawiania naboieistw, odbywanla spotkati rellgijnych oaaz nauczania rcligii

523
1. Msze iwiqte odpGwiane

sQ

w poniedrialki, soboty, niedziele i jwiqta w {aplicach aresztu

(ledczego

w 8odz. 08.00- l6.OO zgodnie z odclzielnie opracowanym harmono8ramem.

iwietej nie moie przekraczai 50 ds6b.
uprawnionymi przedstawicielami ko<ciol6w i zwiEzk6w wyznaniowych odbywajq

2. Grupa osadzonych uczestniczQcych we mszy

3. Spotkania z

siQ

w iwietlicach oddzialowych we lvszystkie dnitygodnia w godz.08.00- 16.00.

4. Ksiedz koiciola rzymskokatolickiego udziela indywidualnych poslug religijn
w poniedzialki, wtorki,
czwartki, piqtki i soboty w 8odz. 09.00 - 12.00 KsiQdz ko(ciola prawoslawn go udziela indywidualnych
poslug religilnych we wtorki i czwartki w godz. 11.00

-

15.00.

Rozdziat 12

Czqstotliwoi6, terminy, miejsce i spos6b dokonywania zakup6w artyku 6w iywnoiciowych
i

wvrob6w tytoniowych craz przedmiot6w dopuszczonych do sprzedai w areszcie 5ledczym

S24
1. Osadzeni dokonujq zakup6w trzy razy w miesiqcu, zgodnie z nastepujEcym

l)

po raz pierwszy

2) po raz drugi
3) po raz

-

-

od

1

dkiem:

do 10 dnia kaidego miesiqca;

od 11 do 20 dnia kaidego miesrEca;

trzeci-od 21dnia do koi.a miesiqca.

2. W miesiqcu lutym zakup6w dokonuje siQ w nastqpujqcych terminach:
1) po raz pierwszy
2) po rar drugi
3) po raz

-

-

od 1 do 9 dnia miesiQca;

od 11 do 18 dnia miesiqca;

trzeci-od

19 do koica miesiEca.

3. Artykuiy iywnoiciowe, wyroby tytoniowe (wytqcznie dla os6b pelnolet
dopuszczone

do sprzeda2y w areszcie

Sledczym wydawEne sq osadzonym

h) oraz inne pr2edmioty
oddzialach mieszkalnych

na podstawie zam6wief zloionych na paragonie.

4.

Paragony

na zakup artykul6w

dopuszczonych do sprzedaiy

w

2ywnosciowych, wyrob6w t).toni

areszcie lledcrym, wydawane sa osadzo

terminem realizacji zakup6w 0sadzony zobowiqzany jest do zwrotu paragon

hi

innych pruedmiot6w

naip6iniej dwa dni przed
w dniu nastepnym podczas

wydawania iniadania. W przypadku rezygnacji z dokonania zakup6w osadrony oddaje paragon z ad notacjq
(rezygnuje i podpis).
5. W przypadku zloienia zam6wienia na artykuly przekraczajqce dopuszczalny c

iat

w art. 113a 51kkw realizowane bede tylko pierwsze pozycje zam6wienia

osiQgniQcia dopuszczalnego

o kt6rym mowa

cieiaru, o ktdrym mowa w art. 110a 5 1 kkw.
6. Wykaz artykul6w dopuszczonych do sprzedaiy w areszcie lledczym dostarcza

iest do cel mieszkalnych.

7. DokonujQc zakup6w artykul6w o kt6rych mowa w art. 113a 5 1 kkw skazany

bowiqzany rest uwzglqdnia

morliwos( przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w waru

okreslonych w 5 15 ust. 1

niniejszego zarzEdzenia.

Rozdziai 13

Godziny ispos6b pnyjmowania iwydawania korespondencji, dni, godzi

ispos6b przyjmowania

iwydawania paczek, o kt6rych mowa w art. 113a 5 4 kodeksu
oraz spos(rb zamawiania i otrzymywania paczek

iyw

92s

1. Korespondencja urzQdowa pr2yjmowana jest przez oddzialowe8o
a od skazanych zatrudnionych r6wniei w godz. 16.00
przez oddzialowego
16.00

2.

-

w dni robocze w godz. 07.30

-

-

cod

ew8odz.07.30-09.30

18.00. Korespondencja prywatna przyjmowana jest

09.30 a od skazanych zat

nionych r6wniei w godz.

18.00,

Osadzeni 20bowiqzani

se do przekazywania korespondencji prywatnej

w

stanie umoiliwiajqcym

wykonanie czyn noici zwiqu a nych z nadzorem.

3. Korespondencja urzedowa

i

prywatna osadzonych wydawana jest w god

ch pracy bqdi dy2ur6w

pracownik6w administracjiaresi:tu jledczeBo przez wyznaczonego funkcjonari

4. Przesytki listowe adresowane do osadzonych zawierajqce inne przed
zwEcane do nadawcy na jego koszt.

nii

korespondencja,

bQdE

926
1. Pa€zki hitieniczne iiywnosciowe realizowane sE za poirednictwem Mazowaeckiej lnstytucji Gospodarki
Budietowej,,Mazovia".
2. Zam6wienia na paczkQ iywnosciowq i hiSienicznq realizowane sq po zloieniu pisemneSo zam6wienia oraz

pokrycia koszt6w niezbQdnych

do

przytotowania paczki. Zam6wienia skladane przez osadzoneto

przyjmowane sq od poniedziatku do piqtku przez oddzialowego podczas wydawania iniadania.

3. osoby najbliisze dla skazanego mogE zloiyd zam6wienie na paczke iywno6ciowq i hiBieniczna podczas

widzenia lub popnez przeslanie zam6wienia bezpoirednio do podmiotu odpowiedzialnego za realizacie
zam6wienia (Mazowiecke lnstytucje Gospodarki Bud2etowej,,Mazovia").

4. zam6wienie na

paczke iywnoiciowE sporzqdzane

jest na podstawie listy produkt6w

dostqpnych

w punkcie sprzedaiy aresztu iledczeEo.
5. Formularz zam6wienia oraz lista produkt6w dostepnych w punkcie sprzedaiy

sQ

dostepne:

1) u wychowawc6w ioddzialowych;
2) w punktach sprzedaiy;

3)w salach widze6;
4) na stronie internetowej aresztu <ledcze8o.

5. Zam6wienia na paczke iywnoiciowq realizowane sa wylacznie po potwierdzeniu, Ue skauany posiada
uprawnienia do otrzymania paczki.

7. Paczki iywnosciowe i higieniczne realizowane sE w terminie 5 dni roboczych od dnia wplywu (rodk6w
pienieinych wraz z zamdwieniem na konto Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budretowej ,,Mazovia".

8. Osadzony skladaiQcy zam6wienie na otrzymanie paczki iywnolciowej i hiSienicznej zobowiazany jest
uwzglednia moiliwosa przechowywania zakupionych lub dostarczonych artykul6w w warunkach okre6lonych

w 5 13 ust

l

oraz 5 15 ust. 1 niniejsze8o zarzQdrenia.

9. Paczki iywnolciowe i higieniczne wydawane sq w oddzialach mieszkalnych od poniedziatki do piqtku
w godz.08.00- 18.00 zgodnie z opracowanym harmonogramem.

927

1.

Paczki odzieiowe oraz pac2ki

z

lekarstwami przyjmowane se bezposrednio do aresztu aledczeSo

od poniedzialku do piqtku w godzinach 12.00

-

14.00, na podstawie talonu.

2. Paczkizawierajqce artykuly ipruedmioty niewymienione w pisemnym potwierdzeniu (talon) uprawnienia

do ich otrzymania nie beda przyjmowane. Pisemne potwierdzenia do otrzymania okreslonych produkt6w
powinny bya naklejone na paczce w widocznym miejscu.
3.Paczki odzieiowe wydawane sq

w oddziatach mieszkalnych od poniedzialek do piAtku w godz. 08.00

-

18.00 zgodnie z oddzielnie opracowanym harmonogramem. Maktymalny wymiar zewnetrzny paczki: 30 cm

x30cmx50cm.
4. Talon na posiadanie ww. przedmiot6w jest wainy 2 miesiQce od dnia jeSo wydania.

5. Lekarstwa przeslane w paczkach deponowane sq w ambulatorium iwydawane sq wedlug wskazai
lekarza.

Rozdrial 14
Dni, godziny i miejsae bezpoiredniego kontaktowania siQ 2 prredstawicielami podmiot6w

o kt6rych mowa w art. 38 5

I kodeku

karnego wykonaw..ego

528
1. stowarzyszenia, fundacje, ortanizacje, instytucje oraz osoby godne zaufania realizuiq swoje zadania
w ponied2ialki i niedziele w Swietlicach oddzial6w w godzinach

O9.OO

-

15.00.

2. Na pisemny wniosek przedstawicieli, o kt6rych mowa w ust. 1, dyrektor lub jego zastepcy moBE wyrazia
z8odq na inny termin lub miejsce spotkania.

Rozdzial 15

Oioby upowainione do prryznawenia naBr6d i ulg oraz wvmierranla kar dysclplinarnych

529
Decyzje w sprawach przy2nawania nagr6d

iulg

oraz wymier2ania kar dyscyplinarnych podejmuje dyrektor

lub jego zastQpcy.

Rozdzial 16

Obowiezki skazanych lunkyinych

S30
Do obowiezk6w skazanych funkcyjnych naleiy:

1)stale sprawdzanie stanu liczbowego grupy;
2) wsp6lpraca w zakresie organizacji iwarunk6w pracy z pracownikiem lub funkcjonariuszem sprawujAcym
bezposredniq opieke nad grupa;

3) meldowanie dow6dcy zmiany ifunkcjonariuszom kontrolujqcym miejsca pracy o ka2dym przypadku
naruszenia dyscypliny i porzqdku oraz nieprawidlowolciach w organizacji i warunkach pracy;

4)

dbanie

o

wydany

do

u2ytku sprzet, narzQdzia

i

urzQdzenia

oraz uiytkowanie ich

zgodnie

z przeznaczeniem i przepisami BHP oraz ppo2.;

5) dbanie o porzqdek iczynoid w miejscu pracy oraz pomieszczeniach, w kt6rych odbywajq siQ zajecia
kulturalno-oawiatowe oraz z zakresu wychowania fizycznego i sporiu.

Rozdzial 17
Dni, godzany i miejsce realiracji kontakt6w z rodzinami i innymi osobami bliskimi
za

poirednictwem komunikatora intehetoweSo,Skype,,

oraz korrystania ze stanowiJk komputerowych z dostepem do serwis6w intormacji publicznej Btp

q31
1. Za z8odq dyrektora lub jego zastQpc6w w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, skazanemu umorliwia

sie utr?ymywanie wiezi z rodzinE i innymi osobami bliskimi poprzez komunikator,,Skype,, zainstalowany na

stanowiskach komputerowych umiejscowionych w sali widze6 ola2 pawilonach mieszkalnych
z harmonogramem:

1) skazanirakwaterowaniw pawilonach: A, B -wtorekj
2) skazani zakwaterowani w pawilonie C- Sroda;
3) skazani zakwaterowani w pawilonie D

-

czwartekj

F,

I

zgodnie

4) skazani zakwaterowani w pawilonie E niezakwalifikowani do nauczania

-

piatek;

5)skazanizakwalifikowanido nauczania oraz skazanizatrudnieni-druta iczwarta sobota miesiqca;

6) skazani zakwaterowani w pawilonach: F, G, H, l, J
i 16.00

-

-

Sroda, czwartek, piqtek

18.00 oraz w druga i czwartq niedzielQ miesiEca w godz. 09.00

-

w 8od2.

10.OO

-

13.OO

13.00

2. Polqczenia dla skazanych przebywajqcych w pawilonach A, B, C, D, E realizowane

sQ

w czterech turach

w nastepujEcych godzinach:

U pierwsza tura

-

w godz. 9.30

-

10.30;

-w godz. 11.00 - 12.00;
3)trzecia tura -w codz. 12.30 - 13.30;
2) druga tura

-wEodz. 14.00- 15.00;
3. Aby skonystaa r wideo rozmowy prowadzonej za pomocil komunikatora internetoweSo,

4) czwarta turd

skazany

zobowiqzany jest podaa w pro<bie informacje:

1)dane osobowe istopiei pokrewie6stwa osoby bliskiej;
2) pisemna zgode wskazanej osoby na nawiAzanie rozmowy 2a poarednictwem lecza internetowego
3) datq igodzinq rozmowy;
4) adres konta wideo komunikatora osoby bliskiej;
5) uzasadnienie.

4. W pierwszej kolejno6ci moiliwola kontaktu z osobq bliskq za poirednictwem wideo rozmowy prowadzo_
nej za pomocq komunikatora internetowego majE skazana i ukarani:
1) bQdqcy rodzicamilub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15;
2) c!dzoziemcy;

3) kt6rych rodziny lub osoby najbliisze zamieszkujq w znacznej odleglosci od miejsca ich przebywania lub
ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemoiliwia przyjazd na widzenie.
4. Czas polqczenia wynosi maksymalnie 10 min.

s32
Osadzonym umoiliwia sie za zgodq dyrektora lub jego zastQpc6w skorzystanie ze stanowisk komputerowych
z dostepem do

wybranych serwis6w internetowych w postaci m. in. BIP-u 5W w 8odz. 15.00

-

16.00 zSodnie

z na5tqpujqcym harmonoSramem:

1) osadzeni zakwaterowaniw pawilonach: A i

B-wtorek;

2) osadzeni zakwaterowani w pawilonie

C

3) osadzeni zakwaterowani w pawilonie

D-czwartek;

-

Sroda;

4) osadzeni zakwaterowani w pawilonie E niezakwalifikowani do nauczania
5) osadzeni zakwalifikowanido nauczania oraz
6) osadzeni zakwaterowani w pawilonach

F,

-

piqtek;

skazanizatrudnieni-druta iczwarta sobota miesiEca;

G, H, l, J

-

codziennie.

Rozdzial 18
Przepisy kofcowe

533

Traci moc zarzEdzenie

nr

20/2019 Dyrektora AresztlJ Sledczego w

31 lipca 2019r. w sprawie porzqdku wewnQtrznego w Areszcie Sledczym w Wa

lszawie-BialolQce

wie-Bialolece,

934
Zarzqdzenie wchodziw iycie z dniem

l

luteto 2020

r.

KTOR

z

dnia

