Zarzqdzenie

nr 74/

21l2t0

Dyrektora Aresztu Sledczego w W:lrszawie-Bi:llo lqce
z

dnia 30.11.2020r.

w sprawie porzqdlku wewnqtrznego
w Areszcie

Sl

ed czyrn ur Wa rszavrir-'- tl ialolq;ce

Na podstaw'ie art. 13 ust, 3 ustawy z dnia 9 kr,rrietnia ,2010 r. o Sh.ritiie Wiqzierrnej ( Dz. U. z 2O2O r.
art. 73 li 2 ustawy z drria 6 czerwca L997 r. Kodeks karny, yyyp6,na\/vczy (D;2. tJ. ;22020 r. poz.5Z'J,
568), roz:porzqclze'nia Ministra Sprawiedliwo6ci z dnia 211 grudnia 20116 r. v,r sprawie regulaminu
organiziac'yjno-porz:,qdkowego wykony'wania kary po;rbawierria,wcrlno(ci (Dz. U.2016; po2.2231) oraz
rozporzqdlzenia Mirrristra Siprawie,CliwoSci z dnia 2,2 grudnia ;lCrLt5 rr. w sprarr,ruie regularrninu organizacyjnopcrrzqdlior,arego wyllrtnywania tyrnczasowego aresztourania (Dz. Ll. 2016 pctz. 22901, usllala siq w Areszcie
S lerl,:zym w \ffa rsza wie-Biatotqce nastqpujqcy po rzq delk wewnqtrznv:
pcrz. 848.),

Rozd;zial L
G,odz:iny oraz spos6b przeprow,adzania apelu porannego i wiecz,crrnegcl, godziny przeznaczone na sen,

pracq, nauk.q, zajqr:ia kulturalno-oSwiatowe orazz, zakresru vrlycho,w:lnia fiz'ycznego i sportu,
zajqcia wlasne osadzonegcl

5r
Oserclzo

nych rcbowiqzuje n;rstqpujilcy porzqdek

d

nia

:

l)

god;r. 06.00

2)

godt.06.0G-1C6.30-zajqcia porzqdkowe, higieniczne, przye;oto\,,ernie do erpelu porannr:,go;

3)

god;r.

-.pobudka (nie dotyczy osadzonych zatrudnion,ych

porze nocnej);

06.3f07.00 - apel poranny;

4) god:r.07.00-108.00-Sniadanie
5) god;r. 08.00-12"30

-

god;r. :t2.30-14.00

-

7) god;t. 14.00-17,15

(od godz,4.30dla zartrudnio,nych p,e7s tr3r€rnem aresztu $ledczego);

pracai spacery, zajqcia 'wlasne, l<qpierl, zajqcia kulturalno-oSwiatowe

z zak:res;u wY,chowarria fizycznego

6)

rar

isportu, lekcyjne, badania ps;y,c5,o;,rt'arne,::aiqcia terapeutyczne;

obiad (godz. 14.00

-

ori)z

-

16.00 dla osadzony'ch :zatrudrrionych);

praca, spacery zajqcia wtasne, kqprierl, zajqcira kulturalno-o5wiatowe oraz

z::atkresu lvyclrovr,'ania fizycznego

isportu,

lekcy,jne

(do

1-8.i[)5

-

ur:zniowie (]entrum Ksztalcenia

Ustawicznego), barJania psychologiczne, zajqcia terapeutyczner;

8)

god;r. :16.30-17.15

-

9)

god;r. 18.0G-181,30

-

przy,gotolvan ie clo

10)

a

kolacja;

kolacja clla uczni6w majqcych zajqci;;r lekcyjne do 6;odz. 18 00, prace porzEdkowe,

pelu wieczornego;

gcdz. 113.310-19.00

-

apel wieczorny (od go<Jz.

1-9.0rC ciis:ra

nocna dla osadzonr,,ch zatrudnionych

w porze nocltej);

1l)

g,cdz. 19r.00-22.OO

-

zajgcia wlasne, porzqdkowe i higieniczne, przygrrtowanie clo ciszy nocnej;

12)

godz. lIZ.0O-016.OO _ cisza nocna.

1' cr:le miesz:kalne w

$z
oddzialach: F, G, H,

1,,

J

po::ostajq otw,artE)

w t)orze nocne.i sq zamkniqte.

w

porze dziennej, natorniast

'2' rcele mieszkl;llne w oddziale oddziale terapeutycz:nyrn
dla:skazanyr::h uzale2niony,ch od alkoholu
u-tV
trv dniu pows;zer:ilnie
sE otwarte w porze dziennej w godz, g.00.:L6,oo, !v porze nocnc.j sq zamknigte,
i3' !V soboty' nirsdziele i swiqta cele
mieszkalne w oddziale r.erapeutycznl,rn
dla skazarrr/ch uzale2nionyr:h od
alk.hrrlu B-l'y' o,zostajq otwarte'w godz'
8.oo - 14.00, \f/ por;:e nocnej sq zamkniqr.re.
Krata przejSciorva
lv oddziale Zitffrr,r[3p3 je:;t na czas otwarcia
cel mies;zkalnyclr,

Ss
1' crsadzonyrn i:iakwaterrlwan\/m w oddziarach:
B-rv F, G, H, r,,,r zabranir: r;ig przeb,yvrrania w innych
cerach,
rri2 t'vyznarczone przez administracjg,
podczas nierobecnosci osad:uonych
w danej celi"
2' v1/ czas;ie lvizly'tacji olrerz na polecenie przelo2ony'ch
iosdb rari;rytujqcych oddziat, rlscclzeni zakwaterowilni
vrr

oddziatach: t3-lV,

F,

G,

ll, l, J udajq siq do celw,yznaczonych

prz,erz

administracjq.

Sa

1' Aperl proranr|v'iwieczorny przeprowadza siq
w celach miers;zkalnych imiejsca,sh pracy w
okreSlony'ch w li l niniej:;zego zarzqdzenia
oraz rv innyrn uz:as;arJnionyrr przypadku.

godzirrach

\A/ czasie apelu osadzerni

ubrani sQ'w co .ajmniej c*ugie spodnie i
koszurkq z kr6tkim rqkawrrm.
l2' Nra r:zas przeprowad:zania apelu osadzony,
kt6ry jest wta6cicir:rlem;znalldujqcego
mra crbowiEzel< vv',1lqczen

sirr;r

w celi sprzqtu

RTv

ia od bio rn ik6w

!]. W prcrze dzierrnej l6zk, pozostaiq zaslane, przebywanie
w po,rile dziennr:rj w pi2amir: lub w samej bieliinie
jest zabroniorre,

ll'

w'czasie cisi:'/ nocnej zabrania siq
iakichkolwiek zachoruari zakt6ca]qcych spokir.i panuiqcy w

rn ies;zkill

5;'

celar:h

nych i od rjzialacl-r.

Zapowiedziil erpelu w rcddziare mieszkarnym jest
sygnar dir,viqk,wy.

$s
1, Za.igr:ia kulturalno-o(rrviatowe oraz z zakresu wyr:howania
fiz1rc2ngg,3 i sportu origanizowane w areszcie
Slerdczyrn realizo'wane sq rvedrul3 oddziernie
opracowanych harrnonogram6r,v.

2' w okresie od 'll maja clo 30 wrzeSnia podczas realizacji

z:ajqd:z zakre,su wychowania fizycznego

isportu,

osadz:eniudajqcr,'siq na z:ajqcia rYtogE zabrai
ze sobq wlasny narp6j (L butellr6 plastikovva),

3'

osadzeni mogE wypo2yc;zai ksiq2ki z biblioteki
ares;ztu 6redczego na ,z;asadach okre$lonych
w'ocld;:ielnie 0pracowanym harmonogramie.
Wy,brane pozyc.ie ksiq2llowe z katalogu tematycznego

zamirwiane sE u wy'chowawcy ds. biblioteki.
4. Osadzeni rnolr;q sktadai u wychowa'wcy ds. bibliotekizam6wienia na prasEr kupowanil z vrtasnych Srodk6w

finansowych na za:;adach okreSlonych w oddzielnie opraccrwanych procedurach zanrawiania

pras'y.

Rozdzial 2
,Godziiny

ii

nriejsce spoiywilnia posilk6w dostarczanych pryxg2'adminisltracjq aresizttu Sledczego

S6

1.

Spo;iywanie posilk6w odbywa

w rniejscach

priacy

siq w celach mieszklaln,r,ch

w pornieszczeniach do tego w)'znitczonyclr w

w"yznaczonych przez: iaclministracjq oraz
El,crdzinach

okreilonych w S l niniejszeg;o

za r:zqdze nria.

2. F'}odczas wydawa nia positk6w osadzeni przebywa jq lv celacl"r nrir:s;lkalnych.

Rozdzial

3

Godziny, miejsce ispos6b poruszania siq prc terenie aresa:tu Sledczego

S7
1. Osadzeni poruszir jq siq pro terenie jednostki poza obrqberm <ldd;rialu mierszlr<alnego
1) lv asrySr:ie funkcjonarius;ta lub pracownika;

2) pojeriynczo lub'w grupie w szyku zwartym;

3)

o,sadzeni wr,,chodzqc poza oddzial mieszkalny oraz udaiqc sir;r

sE ltompletnie

rru crdzie2

iobuwir: stosowne do pory roku,

na ro;rmowy z

ccr najnnniej

1:r:r,eto2onymi, ubrani

dlugie spodniel ikoszulka z kr6tkim

rgkawem;

4)

skazarri zaklrralifikowarri

do odbywania kary w zaktadzie llarny'm typu

zamknigte;gr:r wychodzqc po;za

odd;lial nrieszkalny'rcraz udlajqc siq na rozmowy z przelrc2onym ubrarri sq komplet odzieiy':;karbowej.

2.

Ctsadzonych przr:rbywaiqcych poza oddzialem mieszkalnym obowiilzuje

zal.<az:

1) prouradzenie gto:lnych rozm6w;
2) orJd;rlanie siq od grupy lub wyznaczonego miejsca;

3) l:r:zrarz5;lqdny

zak:;az

kontaktowania siq z innymi o:;adzonymi;r

4):lrniecenia;
5) trzyrnania rqk w' kieszeniach.

3. Ctsadzeni zatrurlnieni v/ewnEtrz jednostki poruszaiq siq po jerj terenie
od

lc

r,v ubranilu roboczym, kamizelr:e

lasko'wej, z i den tyfikat,crem.

Rozdzial4
Glrdziny, miejsce i spos6b odbywania spacer5w

ornaz

korzystania z kqpieli

s8
1'

osad'zonrlm zezwala siq

na odbywanie spacer6w w od.ier2y oraz obuwiu
stcsclwnym do pory

w g;orJzinacl-r okreSlony,6h w S t niniejszego
zarzqd::enia,

roku,

2, Osadzonych odbywajrlcych spacery
obowiqzujq zasady:

1)

zakaz: wyn<lszenia

z celi

mieszkalnej jakichkolwiek pnzerdmiot6r,u bqdz
an:y,l(ul6w za wyjqtkiem:
paptieros6w' za;ratek bqcli zapalniczki,
a w okresie rcd 1ma.ia do.3i0 wr;:einia
- napo;rr {i. butelka plastikcwa).
ll) !V ttrallcie trvrrania sFraceru osadzonym zabrarria
siq:

gronradzt'niat' cpierania
plac5r,ru

o ogrodzenie plac6w spacerow!,ch, niszczenia wyposa2enia plac6w,

imiejsc przyleglych,.]ak rdwnie2 kontaktc,wania

siqr ;: r:rs3f,7sny.ni

oddziat6rrv mier;;i:karnych, a tak2e z osobami
spoza tr3renu arrersztu.
3i'

v/ okrtlsie od

l

zasmiecania

z innych Elrup spacerowyclr lub

maja clo 30 wrzeinia zezwala sig na odb'ywanie
spacerur w kr6tkic:h s;podenkach ikoszurce

z krritkim rqkavrem.

4' Realizacja spa(:eru dla poszczegolnych grup
osadzonrlch rcdbyrrv'a sig na placach spacr3rowych
w godzinerch
okrer6lonych w lli l niniiejszego zarzqdzenia,
wedtug orjdzir:lni,e (lpracowanych

planclrv spaceru. Z wainr,,6[

urzglqd6rar organizacyjnych dopuszcza
ziattrrierdzonym planem,

siq realizilcjq spaceru w innyr:h godzinacllr niz wyznaczony,ch
pod warunkiem, 2e :zmiana ta nie k:rcliduje
z realizacjil pozostatych punktriw

porzqd ku we\,vrr qtrznego,
5, Zarpr:wiedziq s;paceru

rar

odd;riare mieszkarnym jest sygnar divuirqrkowy.

ss

'l

Kilpiele osacl;:onych odbywajq siq dwa razy

:latrzqd;zenia,

w tygodniu

vv rElodzinacih okreslonr/c1

ws

l

wi:dlug oddzielnie opracowanych harmonogram,jw
k:qpieli, Wyptyvr wody

niniejszego

z

armatury

natrysl,lowej vuyrrosi 6 mirr.

ll'

\l/yrniana rqr::znika ii Scierl'li do wycierania
naczyri orllbryrila siq raz

oprar:owa nych

h

ra

w

tygodniu wedlug oddzielnie

rmonogram6,,ru,

!i' wr/miarra po$clleli odbrywa siq co dwa tygodnie werdlug
odld:rierlnie opracowanych h,arnronogram6w.
4' snrieci odbierane sq pro apelu porannym od poniedzialku
do soboty,,za wyjqtkiem dni ustawowo wolrrych
ocl pracy.

5' Srod[<iczysto(ci i Srodlki higieny wydawane sq dlo
cel mies:rkalny,r:h do piqtego dnia ka;idego miesiqca.
6' Trzepranie kocri'w odby'rara siq w trakcie spaceru poniedzialrek.
w

l$

Crsadzonynr udo:;tqpnia siq

(jednorazowo dc .30 min).

trzy

razy

10

w ciqgu dnia po

ka2clym posiil<u,:ieplQ woclqr

w celi

mieszkalnej

Rozdzial5
Godziny i miejsce, w kt6rym jest dozwolone paleniiarwyrobriw tytoniowy'ch

S :11

1. O:sadzonyrn zelzvvala sig ,c6fs6a1r.wo na palenie vuyrob6,,r'u ty'toniov,rych:

1)

rar rarylnaczonyclh

w orjdziale B-lV.- wylqcznie przy

celach mies;zkalnych w oddzialach;

zamkniqtych

drzuriach celi;
2) rv oddziatach

F,

G, H, l, I

- w miejscach

wyznaczonych vu po,rze d:ziennej, v/ porze nor:n€rj w wyznaczonych

ce lar:h;

3) na placach spac,:lrowychr oraz obszarach przy placaclr spacero'w'/c:h w w'yzniacaonych rnierjscach;
4) rv innych rniejscach do tego wyznaczonych.
2. Oborviqzu.ie bez'wzglqdny zakaz u2ywania wyrobirw tytoniovry,cllw celach rnieszkalnych:
1) lv trarkcie trwanii:r apelu;
2) lv obecno:ici przr,rto2onych;

3) le2qc

r,tr

16;iku;

4) rv izLrach chorych;
3. Obouriqzu.ie bezuuzglqdny zakaz zabierania ze sobq uryrob6w tytoniowych na czynno6ci ;lrocesowe.

Rozdzial

S

llo56 i rodzaj vrrlasnej odzieiy, bielizny i obuwia, lit6re osaclzrcny moi:e Srosiada6 w rceli mieszkalnej

512
1. Osadlzerni

rmo61q

prosiada6 w celi mieszkalnej:

1) biieli;znq o:;obistrl
2)

dnes-lkomplet;

3)

l<oszr.rlka

-7

szt. slip, 7 par skarpet, 2 ko:;zulki na ramiErczka;

albo koszula z l<r6tkim lub dlugim rqkawem *,1

4) :;podlenki rsportc)r//e

-

2 :;zt.;

5):;podnie-Ls;zt.;
6) jerdnq parq obuwia stosr)wnego do pory roku;
7lt rJwier pary klapelfr,

w tynr jedne kqpielowe;

8]ljerdnq parg obuwia sportowego;
9,1

:;r,veter, bluzq lub marynrarkg

10'l

kurtkq-1s;:t.;

11,1

czapkq-1szt.;

12 |

p i2a

nrq -- L s;zt.;

- 1szt.;

sz1t.;

13) torbri berz r;r[ela2a nier wiql:szq
ni2 o wymiarach 57xg1xi]i0 cm.

Rozdzial

Z

llorii iwynniary przedmiot6w, ktdre osadzonry
mo,;ie posiacla6 w celirrrieszkalnej
oraz spos6b ich przechor,ruywaniil

513

l" llo6i i wyrnia ry rzecz"Y,' w tym

zy'wnosci, znajcluiqcych sir;; r,,u cr:li mieszkalnej
i nragazynie rzeczy wlasnych,
nie m'c2e Frzek.aczai lqt:znie u
iednego osadzonego 30 k61 oraz pojemno$ci torby
pow,/2:sze

rra^sportowej,

c'graniczenia nie dotycza dokument6w
zwiqzanych z postriprowaniem,, kt6rego
c,saclzr>ny jest uczestnikiem

oraz odbiornika telewizyjnegrr' Ponadto
osad:rony mo2e posiadai rru celi mieszl<alrrej
do g lnapojirw,
D)o magazynu r;zeczy vrlasnych przyjmowany
jest maksynrerlrrie jeden kr:mplet ocl;zier:iy,
o kt6rych nrror,fr'a
r,uus;t.LS12.
2'

w

prr2ypsdkur stwierclzenia, ze

wymiary lub ilrcii rzeczy rlsadzc,nego utrudniajq
k'nrvojowanie, osadeony
do umieszczenia - w pierwszej kolejnof;ci vr
- tortrie transportow,r:.i calosci posiadarrej
;rrzez nieg;o irTvt'no5ci, a nastepnie pozostatych tzeczy
zgronradzclnych r,v cr:li mieszkalnr-.j imagazynie
rzeczy
;zobc'wiqzany jes;t

wtasnych.

!!' w przypadku stwierclzenia,2e osadzony posiada
s;tosuje siq pr::eplisy
zt'

rzeczy wyi<rar:zajqc:e

pora limity okre$one w ust. l. i2

art. L lOa S 3 kkw.

w celach

rnie:;zkalnych osadzeni maiq obowiqzek przr:ch.rarywai
odziez w sposob niernaruszajqcy estetyki
p<lm ieszczen ia o raz nie utrud
niariqcy przero2.nym czyn n.6ci :;ru2b,,uvych

5i' Zabrania siq po2yczartia, sprzedaiy, przekazywania
oraz zermiany z innymi osadzon,ymi rzeczywtasn,/ch.
!V przypadks 'zs;iy'ci? jakie'jkolwiek z posiadanych
rzeczy osa,cizeni nnajq obo,wiqzek zdania jej
do magazynu,

6' Zalbrania siql o:l;;tdzony'nr samodzielnego niszczeniia
rzeczy osobistych" Zcliqcie ze stanu
karty depozytowr:j
r'zecz\/ wlasnych jest mo,iriwe tyrko po
zniszczerniu rzeczy,bezp'srednio w
magaz,nie rub w obecnosci
ft'rrrkcionariuszy rjzialu kwatermistrzowskiego
lub dziialu ochrony za zgodq Dryrektora jecrrostki.
7' Po;t'a prz:edrniotami w'ytnienionymi w art' 110a
5 1 kkw, po uzys;kaniu irrcywidualnerj zgody dyrektora
lub
jergo z:astqpc6'w r:rsadzony nno2e
posiadai w celi mieszkalnej: spra!\/ny
techrricznie czajnik elektryczny o mrlcy
do 1300 w' podrqc;zniki niezbqclne do nauki,
lampkq nocnQ rlla uczni6w centnum Ksztajcenia
ustawiczneg.,
telewizclr o pr;lel'lqtnej olb|azu do 19 cali bez pilorta,
dekoder D!,B-'r ora;l arrtenq poko,o,wq o przekqtnej
nir:
,wiricej rri2 l_O cali,, przewird
o dlugo6ci do 1,5 m.
i3' (f,sadzony

moi:r ;rosiadai w c*ri mieszkarnejjednq szkrankq
typu rrurarex.

9' osadzony rnoil:r posia(Jai w celi mieszkalnej niie
lviqcej nii20zdjqi o vv,ymiarach nie wiqkszych
nii

1.5(l

mrn x 100 mm.

ll0

osaclzeni mogq posiadai w ceri mieszkarnej
5 sztuk prasy/'c:ras.pism.

1l:' w

celi miel;zl<alnej rno2e znajdowai siq tylko 2 $ztuki
sprzQtu

ttr\l w tym tL trelewizor. w

celach

miers;zkalnyclt o po.it:rmno5ci powy2ej 5 osadzonych dop,uszcza siqr pros;iadanie i2 czajnik6\/ o rnocy do 1300 \\r.
12l. Osadzonrl mo2e

1!t. Osad::on'y

-

posiadai

zega rek wskaz6wkowy bez dodatkorarych

wlariciciel sprzqtu do odtwarzania ply,t

f!r/!\tD -

funkcji.

rno2e posiada6

w celi nrieszkalnej 5 sztuk

oryginalnych CD,/D\,/D z hologram,:m legalno5ci bez tre5ci porrrograf icznych.
Llt. l?tron na posiadanie ww. przedmiot6w jest wazny

ll

mliesiqcr: ocl dnia jeg,r wydania.

15. Rzeczy wlasnre osadzonych niezatrudnion)rch i zatrrudnionych na terenie aresztu Sledczego,
z lvylqczeniem spnzgtu r:lektrycznego iaudiowizu,alnego, wydarwane sq bezpoSrednio w oddziatach
m ies;zka

16.

I

nych, wedtug oddzielnie rtpracowanych

Rzetczy

ha

rmono6;ra nl6w.

wla:;ne osadzonych zatrudnionych poza terenern aresztu 3;leclczego, z rnr)4iEczeniem sprzqtu

elektryr:znego iaudiowizuillnego, wydawane sq bezpoSrednio

vrr

ocldzialach mieszkaln),ch w soboty w godz.

8.00-16,00.

s:14

1. Sprzqt elektryr:;rny, elektroniczny iaudiowizuialn'y

zrrajdr.rjqcy

66,p1,yfikat bezpier:zehstwa. Spr:zqt posiadajqcy weljScia l..lSB
zd

siq ur cr:li mieszkalnrelj musi posiadili

oraz r:zytniki kart pamiqci

podlegajq

Prl13;Y1[o*rn'r,

2. Iiprzrit dostarczany przez nadawcq podlega kontrolli, lqr:zni,e;z nerruszeniem plomb. r\drrinistracja aresztlu
5lr:rJczego nie ponosi odpowiedzialno6ci za zwlqzanq z

tym utratq gwararncii. Po dokc,nanej kontroli sprzQt

jest plombowany i 'wydawany za po5rednictwem magazynu depo;rytowegrc. hlaprawa sprzqtu odbywa siq

na

koszt osadzoneg,o i w takinn przypadku jest on przekazywany o,sobie r.rpowa2nionej przez osadzonego do jego

o<ibioru.

3.

Dostarczerny sprzqt

RIV nie mo2e posiadad mo2liwo6ci lqczno6ci be:lprzewodovut-,j oraz mo2liwoi;ci

nagryw'ania. Wyklur:za siq posiadanie sprzqtu elektronicznego w p,ostaci przeno6nych no6rrik6w pamiqcitypu
pen,Crive i kart pamiqci oraz zewnqtrznych dysk6w twilrdych,
zwiqrzane z;rostqprcwaniem, dostarczonych przez sqdy

br:;rpoSrednio osadzonemu,

;z

uuvjqttkiem noinik6w zau',ie,rajqcych materialy

iprokuratury lub inne organy r,r,ladzy paistwowej

w drodze korespondencji pisenrnej lub wydane

bezpoSr,erclnio

na rozprawie,

wra,LZ za6wiadr:zerriem sqrjowym o ich wydaniu.

4. Zgocla na po:siar:lanie sprzqtu innego ni2 odbiornik telewi:ryjnr4 zostajr: zawieszona nir czas przebywania
skazanego lv oddzi;lle terapeutycznym dla skazanych uzale2nironyr:h rcd allloholu.

5

,Zgocla na posiadanie

1,1

uszkodzerria lub zerwania plonrby znajdujqcej sig nar obr,rdor,vie;

sprzqtu RI-V zostaje cofniqtia w przypadk:u:

2f u2ytkowania sprzqtu w spos6b naruszajqcy porzqdek w are:;zrcie 6ledcz1,m;
3) u2ytkowania sprzqtu niezgodnie z zasadami bezpieczeristwia ijelgo prze;znaczeniem,

6,

Osadzony,

kt1ry uz\/skal zgodq na posiadanie ruiy' rceli nnieszkalnr:j sprzqtu elektrycznego

audiovvizualnego ;robowi;1zany jr:st

opuszczeniu celi nrieszkalnej,

do wylqczenia vvszystkich pro:;iadanyctr urzqdzelr przy

o ile w celi nie pozostaje inny

lrubr

kazdorazowy'm

osadzony. \A/ takinr prz'ypadku obowiqzek:

wytEczenia :'pr;Iqtu pr:lechod:!i na ostatniego
os;adzonego opuszczajqcr3go celq mieszkerlnq.

7, Irlie w,yda,ie

s;iq

zgody na dodatkowe glo6niki,

8' liprzqt audio'wizualny przyjmowany jest od nadawcy
bezpoSrednio do aresztu Sletclczego od poniedzialku
do piqtku w go,rizinach 12.00-.14.00.

9ls
11'

F'osiadanerartykuly i:yrrvnoSr'o*e, wyroby
tytoniower, Srrrdkihrigieny osobistejoraz inne przedmioty
nale2y

;lrzr:chowywai

w

szafkach

lub w

szufladach w'ysuwarn,ych/pojermrrikach pocllcitkowych

w

sFro:,db

umr:2liwiajqcy iir:h kontrrllq, trliedopuszczalne jest przr:chorarywanie
jerkichkolwiek przedmiot6w na kr,atiach
okielnnych.

ll'

Gromadzetnie iprzechowyrlrva6;s lekarstw

leka rskich,

jest

;la

w celi mieszkalnej w ilc,sci wiqkszej, niii wynika to z zaler:eri

bronione.

3i' Zlabrania siql osadzonym prosiadania zwierzilt

iroslin, wir:s;rania be:zpoSrednic

nar scianach isprzqcie

k,waterm istrzovvskim pla kat6w; gazete k itp.

4'

Z'abrania siqr osadzonym vuieszania wszelkich przedmi,ot6'w
na t62k;rch ikratacl.r okiennych
nnie'zkalrrych ur.rudniaiqcych c,bserwaciq i kontr'rg
ceri miersz:karrrej.

w

cel;rch

5" Zabrarria siq r153fl2ep1'm w'ylewania wody przez
okno cr:li nrieszkalnr:j oraz $mier:enia lub wyrzucania
resztek jedzenia,

s16
1' llcsi i wyrniary neczYt kt6re osadzony moie posiadai vr
celri mieszkalrrej, w t,/m Zywnosci, nie

mogq

przekraczai kub,lltury:
1) szafki wiqziennrej przypadajqcej na osadzonegr:;
,2) szuflad,y

'2'

w,/suwanej/pojemrrika pod l62kowego lub

V1/ prz'ypadku

stwietrdi:enia, 2e wymiary lubr

mieszkalnej naruszajq przepis ust.
d,O

7,

odporruriarJeriqcej im objqtoSci,

ilo6i

rze(:z\t brldqcych ,w posiadarriu osadzonego

w

celi

osadzony zobov,,iqzarry, jest clo przeka;laniir nadmiaru rzeczv

ma8azynu rzeczy wtarsnych.

wlasne osad;zottych, znajdujqce siq w nragazynie depozytowy,m,
wydararaner sq upowa2nionym
osoborn od pr:nir:dzialku do pi;1tku w godz. g.00-16.00
;: wy,tqcz:eniem dni i;wiqteczny,cl-r,
:3" R;zer:zy

Rozdzial 8

Dni, g;odziny i miejsce przyjmowania skazanych pr:zez tlyrektora
i innych ;lrzr:ioionych,
lekarzy oraz spos6b skladania pisemn'ych wnioskdrw, skarg pr(irib
i

5rz
1''Dyrektor

ijego

zastqpcy prz:yjmujq osadzonyr:h na podstilurir: indy,wiclualnych
zgtoszeri

w dni

roboc:ze

w e;odz, 9.00-15.011. Dodatkowo osadzeni zatrudnierni przyjmowani

:;q

w poni,edziafek \,' godz. 9.00-17.00.

2. l(ierownik OSrodka Diag;nostyc,znego, kierownicy dzial6w lub osoby je zastqpujqce przyjmujq osadzonyr:h

w

pr:kojach wycho'wawc6,w

w dni robocze w godzin;rch pracy adnrrinistracji na podstawie indywidualnych

zgkrsze ri.

3.

Wychowawc'y 1:rzyjmujq osadzonych

w

pokojar:h wychrorruaw'r:6w

w

lgodzinach pracy administrar:ji

z ur,zqdu lubr na p,odstawie indy,widualnych zglosz:eri lnni przr:loinni, ni2 okre5leni vu us;t. L-3, przyjmuiq
os;aclzonych

rrrr

dni r,obocze w god::inach pracy administracji na p,e6151;1vvie indywidualnyclr :rgloszefi.

4. rOddzialowi oraz: wychowawcy podczas wizytac.ii cel nries:rkalnych pr;zyjrnuiq od osaclzonych zgloszenia
na indywiduialner rozmowy z przelo2onymi.

5.

t-ekarze podst,awowej opielli zdrowotnej przyjmujq r:,s;adzc,nych

na podstawie inrj'ywidualnych zgloszeri. Przyjqcia
pawiilon A:

-

pie rwszy i ltrzeci urtorek miesiqca;

b) oddz:iat A -ll-.pierwsza i trzecia Sroda miesiqca;
c) oddziat A-lll

drr"rgi i cz\jvarty piqtek miesiqca;

-

dlt odd::ial A-lV -. pierwszy

pawilon
a) oddz:ial B-l

-

b) odd;rial B-ll-

itrzeci poniedzialek mie:;iqca;

B:

drugi i czwarty wtorek miesiqca;
rCrr,rga

i czvrarta Sroda miesiqca;

c) orCdz:iat B-lll- drurgi i czurarty poniedzialek miesiqca,;
d

) odd:riat B-lV

-

a

) odd:riat C-l

-

drugi i cz'warty p iqtek miesiqca;
C:

P'awilon

;rierrwszy i trzeci piqtek miesiqca;

b) oddziat C-ll- pierwszy
c,l cdd,rial

itrzeci czwartek miesiqca;

C-lll-.pir:rwszy i trzeci wtorek miesiqca;

d) oddziat C-lV

-

piierwszy i trzeci poniedzialek miesiqca;

6rawilorr D:
a) oddzial

D-l-

drurgi i cznrarty czwartek miesiqca;

b) oddzial D-ll- drr.rgi i czvrarty poniedzialek miesiqca;
c) odd:zial

D-lll-

d) oddzial D-lV

drr,rgi i czrvarty lt,torek miesiqca;

- drugi

i cz:warty piqtek miesiqca;

drugi i czwarty piqtek miesiqca;

pau,ilon

E

-

paltrilon

F

.- drugi i czwarty wtorek miesiqca;

pawilon

Ci .-

pawilon

1-l

-

drugi i czwarty piqtek miesiqca;
pienvszy i trzeci wtorek miesiilca;

ambulatoriach oddzialowych

planorn,e lekarskie orjbywajq sliq

w 5lodzinach 08.0CF-16.00 w nastqpujqcym porzqdku:

a) orCdz:iat A-l

w

co 2

tygodnie

trawtilon t, J _ pierwszl, i trzeci piqtek miesiaca;
6. W nagtych preypadkiar:h lekarz przyjmuje
niezwbcznie,

'

Lekarze str:matorrc,rzy przyjmuiq osadzonych
w gabi,,etach s;ltomatolog'cznych na podsta\Mie
indywidualnych zgloszr:ri' F'rzyiqcia przez
stomatorog;a o,crbywaiq siq w gorlzinach 0g.00-16
O0
''t

vv nastqpujEcyrn porzqdl(u:

pawilon

A

-

czwtrrtek i piqtek;

- il i tV piqtek miesriqca;
oddzial A..2 - | i lil piqtek miesiqca;
oddzial A-3 - il i iV czwartek miesiqca;
odd;zial A..4 - | i lil czwartek miesiqca;
pawilorr B - poniedziatek i piqtek;
oddzial A-i.

,odd:rial

B-1- | i Ill ponierdzialef: miesiqca;

,rdd;:iat B-2

- lt i lV piqterk miesiqca;
odd::iat B-3 - | i ilt piqtek miesiilca;
oddz:ial B-4 - il i tV ponirerlzialek miesiqca;
p;rwilcn

,C

-

wtorr:k i Sroda;

- | i |il droda nriesiqca;
orJdzia,l C-2 - | i ilt $roda nriesiqca;
orjdziat C-,3 - il i tV 6roda rniesiqca;
oddziat C-,4 - ll i lV wtorr:k mies;iqca;
pawik:n D - poniedziail-.k i piqtek;
orldziat C-1

oddzial

D-1- il i tV ponir:dzialek miesiqca;

- | i ilt poniedz:ialek miesiqca;
oddzial D-3 - [ i tV piEtek miesiqca;
oddzial D-4- ti ltponiedzialek miesiqca;
oddzial D-2

pawilon [i - wtorek i czrrvartek;
ocldzial E-1 - | i lll wtorek rniesiqca;
c,cldzial E-2

-

ll i l\/ czwartek mir:siqca;

pawilony

F, G

-

6roniedzialek i czwartek;

- I i lil pr:niedzialek i czwartek;
ocldzial G - ll i lV ponied:zialek iczwartek;
ocldzial

F

Pa'wilonlr H, l, J -'sroda i piqtek;

oddzial

H

.- I i ltt i;roda i il i tV piqtek;

oddziat,y l,J -tt i l\r'(roda i I i ilt piqtek.

8'

Pis;ernne skargi, proSlcy

i wnioski

skazani mogq sktadai prrz:elo2onym codziennier podczas wizytacji cel

miesz:kalnych lub podczas irrdyraridualnych kontakt6ur.

9. F'rzyjqcia w pracowni

RTG:

ponied;rialek - pawrilon A, ti (oddziat przej6ciowy, zdjiqcia pilne r:od;rierrnie)

-

wtorek

-

Sroda

pawilon

czurarterk

piqtek

pawilon

-

-

13,

C

pawilon

pawilonr

D

F, ,G,

H, l,

J

Rozdzial9
Dni, godziny, miejsce i porzqdek przeprowadzania'widzei

s

:18

1. \Atidzenia realiz6uuane sq w salach widzeri aresztu Sledcz:ego,

r,v

godlzinach Cl,8.30-15.30.

2. \Atidz:enia osadzonych niezatrudnionych odbywaiq siq wedlug niasttqpuiqceg;o porzqdku:

Sroda

\uVM,D,L,/\,H,S,YS

cz,lvartek

K:,F,Z,J,,N, E:,I,V,C,G

piqtek

F}B,RJ,O,{:.,2,2,U,X,C1

w

pierr,nrszq sol0otq

albo pienruszq niedzielq

w drugq sobotQ albo drugQ rriedzielq

miesiqlca

miesiqca

w trzeciq s<lb,:rtQ albo trzeciq niedzielq

miesiqca

w czwartq sobotq albo czwartq niedzielq

miesilqca

:!i,C,G,U,x:,,Q

\V,M,D,L,/\,H,S,Y
l(,F,Z,J,N,E,l,V
l',B,R]-,O,1:-,2,2

3. \Midzenia osad;:onych zatrudnionych poza oddzialenr miieszkalnym, z oddzialu lerapeutycznego oraz:
ska;:an'ych uczni6w
r,tr nrie:;iqcu pialtych

z v,ridzeri zgodnie

:z

z CflU odbywajq siq w kaidq sobott;r i

nir:dzielq (z wylqczenic'm wystqpujqcychr

sob6t i niedziel) bez podzialu na litery. Osad:teni zatrurdnieni do 90 godzin korzystaiq

podzialem literrowym, na zasadach ogdlnyr::h.

4. Llczniowie z l:KL,l w okresie wakacyjnym korzystajE z widzefi zgor:lnie z porJzialem literowym, na zasadaclt
o96lnych.
5.7lgtosz:enra o,sdlL odwir:dzajqcych na widzenia z osadzon'/rni przyjmr:wane sE

w formie elektronicznej

w god;r. i3.00 -:13.,00 zgodrrie z nastqpujEcym porzqdkiem:
1) vu pr:niedziatek -. na Srodq;
2) vue r,vtorek -. na czwartek;
3) w Srodq

-

na piqtek;

4) w c;rwartek --na sobotq i nied;rielq;
5) w piqtek, sobotr; i niedzielq zgtoszenia nie bqdq prz:yjmowane.

6i. r3soby, l,tt6rynr zostafo przyznane widzenie

lt

z osadzonyrni polvinny potwierdzii:sraroje stawiennictwo

-

na widzenie,w biurze pr;zepusl,ek
aresztu Sledczego:
1.)

pierwsza tuna

-

od godz. 7.it0 do godz. g.00;

2) druga tura -.od godz, g,45
clo godz. 9,30;

3)trzecia turit -.,0d godz, 10.41i do godz,
11.30;
4) c::warta tura

*

od godz. 12. j.5 do godz. 13.30.

7' u/idzenia dluzsze ni2 regulaminowe (60
min.)
,Crugiej i trzecie;i,tury widzefi
13'

9

w

sirrl

w miarg mo2riwo(r:i

podczas pierw,szej,

.

okre:sach pnaedswiqtecznych

Nie ud;riel;r

lbqdq uolzielane

i

Swiqtecznych wlidzenia realizo,,wane sq tylko
w w,mi3r7g 60 min,

vvi6r" ' w nizej wymienione dni roku r.rarendarzr:rwego:

1) 1",;tyczrria.

il) 6 r;tyczrria;
!t) 1 rnaja;
4t)3 maja;
5;) Bo2e
6,)

Ciato;

15 sierpnia;

7) 1 liistopada;
8) 11 listoprada;
9) 25 grudnia,

li19
1' Miejsce

rcdbyrar'ania

widzenia (numer stolika) wr/znacza iznrienia
funkcjonariusz.

'2 osoby odr'r'ielolzajqce rnogq wnosii na widzenie jedynie

Sroclki pienig2ne

w celu zakupu artykul6r,v

rlit poczqstunelk.

3' 'Zabronione irest przekazywanie osadzonym jakichkolwiek
pr::erlmiot6ur przez osoby ocivriedzajqce,
z1' tcsadzeni majq prawo
6'ynie(d z celi mieszkalnej na widzenie
ieriynie talon" Zabroni,)ne jest przynoszenir:
;r widzeli jakichkolwiek przedmiot6w.
5, Oscby udaj;1ce siq na raridzenie pozostawiaiq
w depozycie

z:,e5;arki,

$20
zatrudnieni korzystajQcy z zezwoleri na widzenier,
o kti5rych mowa w ar1:. :.3g s 1 pkt 7 kkw;
w'71<orzystuja je rar dni wo'lne od pracy. Skazani
korzystajqcy :z: powy,2szego zr:zwolenia ,,vvchodzE poza
tere^
aresztu $ledczelgo rgrr ustalone dni do godz. 12.00.

l" lSkazani

2'Ska::anikorzy'stiejqcyzze,zwole6naopuszczeniejedrrostki,clktctry,rchmowawart.gl

trtltt7, g2pktg, 13g$
1pl(tEii165 s 2lkl'lw, wyclhrldzq poza teren aresztu Sledczego'w
ustalone rJni do godz. 1g,60.

521

L. \l/id;zenia z obrohcami odbylryaiq siq w pomie:;zcz:eniach
do piqtku w

1godz. B

rerfelri:rlu

obslugi proceso\M€)j od poniedzialku

15-15.30.

2. Osaclzeni udajq,::y siq nia widzernie mogq posiadai ,,rrylelczniie dollumenrty i notatki dotl7r:zqce akt sprawy.
Po z:akoficzeniu widzenia zabrania siq zabierania do cel miersr:kialnych jilkir:hkolwiek irnrrych przedmiot6'w,
ni2 clokumerrty lub notatki dotyczqce akt sprawy.

3.

Przekazylvanie przez obro6c(iw, tymczasowo aresztcrwanym rclodatkourych dokurrrerrt6w oraz innyr:h

przednriot6v/ w\/nraga posiadania zgody organu lub organr5w, rjo litdrych dyspozycji poz:osltaje osadzony.
4.

Ila brrcn

5.
fa

ione jest

p

rzekaz'ywa nie osadzonym ja kichko lwiek przerd m iot6w.

Obroncom ;zakazuje sig wnoszenia na teren iednostlli artykul6vr ilywno3ciolvych oraz wyrob6w

rrnaceutycznyigh,

Rozdzial 10

Godziny i miejsce korzystania

z samoiinkasujqcrlch

aparat6vl telefonic:zn1,ch

922

1.

(Jsardzeni przerlcywajqcy

w

oddziatach, gdziel cele po;rostajq zanrkr.liqte prze;t r:alq dobq, chqtni

drc skorzystania z: samoinkasujqcego aparatu telelfonicznr:)go,;:glaszajE ten fakt oddzialowemu
wydawaniu 6niaclania. l\ozmolvy telefoniczne reializo,wane sE

w

godlz. 8.00-:18.00

w

pruy

oddzialach

rni,eszkalnyclr, Cr k,rlejno6ci korzystania z aparatu telefonicznetgo der,cydujer oddzialowy. \M godz. 16.00-18.00

z

aparat{.t telefbrricznego

w

pierrwszej kolejnoSci korzystajq osarJzeni pouuracajqcy

z zatrudnienia

poza

oddzia lem nrieszkalnym.

2. Orsadzc'ni przeb't/'waiqcy w odd;zialach, w kt6rych cele pozo:;tariq otwarte w' porze dziennei, mogq korzysta(
z sa moinkasujqceg,o

3.

i

a

pa

ratu telelbnicznego w god;r. 8.00-'18..i!0.

Osadzeni rnoEIq konlaktowai

,215

5f

kkW

w

siq telefonicznie z

poclrniotia

mi,

o

kt6rych movva

w art. 8 5

3;

sprawach, kt6rych sQ uczestnikami ;orzeld oreianami wym aru sprawiedliwo5ci,,

po uprzednim vrsllazaniu adminis;tracji aresztu Sledczergo danych uprawnircn)/ch podrniotovr.

4.Flozmowy,telef,rniczneosadzonychzpodmiotarni,okt6ryr:hrnou/awart.853i215S1kkw,podlegajq
nadzorolvi ze s;trrlny odclziatowego w zakresie weryfikacji nr.rnneru telefonu oraz to,2samoSci rozm6wcy,
z ktorym osadzony' nawiq;ruje kontakt.

5. Osadzeni

na to

cz:y

pr3rgql

korzystai z samoinkasujqcego aparatu telrlforricznego cotlziennie jerJe'n raz, bez wzglqdu

jest to rozmowa z osobq bliskq lub innq czy t,ei: ;z obro6,cE luh pelnonn,crcnikiem, bqdqcynt

advuokatem lub rerrlcq prawnym.

6. F,odczas wydavv,ania posilk6w oraz wykonywania rriezbqdrryr:h cz:ynno6ci stu2bowych;:rzez oddzialowych
t'ioZtlrowv tel. osadzonych nie sq realizowane.

l:l

Rozdzial
Dlni' godziny i miejscr-'

odprawiania naboieistw, odbyurania s;potkar6
rreligijnych oraz nauczania retigii

s23

L'

Msze $wiqte odprawiane sq

-

w

poniedzialki, soboty, nied;:iere isr,rriqta

w

kaplic;rch aresztu iledczego

'ui'

B.dz.

,2,

Grupa osaclzorrych ucz:estniczqcych we mszy
Swiqtej rrie rnoze p,trzekraczai 50 osr5b,

3

ct8.Oic

16.00 z:godnie z oddzielnie opracolvanym lrarnrcl.ogram€m.

z

spotkarnia

uprawnionymi przedstawicielami kosciot6w

vr iwietlicacl-r ocidziatowych w,-, wszystkie

dnitygodnia

,w

i

zwiqzk(tw wyznaniowych odbywajq

r;iq

godz. 0g,00_j.5.00,

zl' Ksiadz kosciolia rzyrnskokat'clickiego
udziela indywidualn,lch poslug religijnych vy p,oniedziatki,
wtorl<i,
cz:wartki' piqtki is;oboty tvgod::,09"00-12'oo
Ksiqdz koiciota prav.;oslar,vne
1go

udziela inrJywidualnych poslug

religijnych we wtr:lrki i c::wartki w godz. 11.00_15.00,

Rozdzial l2t
czqstotliiruosd, terminy, miejsce ispos6b dokonywarnia
zal<up6rnr artykul6w liyrarnosciowych

iwyroll6,rv tytonliowych oraz przedmiot6w dopuszcilonych
do sprzedaiy w arels;zcie Sledczym

'9

2a

1. osiadzeni dokonujq zakup6w trzy razy w miesiqcu,
zgodnie z nastqpujqcyrn porzqdkir:nr:
1) po raz pierrarszy,- od 1 ,lo 10 dnia kaidego miesiqca;

2) po raz drugi-.od 11 drc 20 dnia ka2dego miesiqca;
3) po raz

2'

w

trzeci- od 2 j. dnia do korica

miesiqca,

rniesiqcu lurrym zakupdw dokonuje siq w nastqpuiqcych
ternrinach:

1) po raz pierurszv,- od 1 rlo 9 dnia miesiqca;
2) po raz

drugi-

3) po raz trzeci

'3 Artykuty
(lrlpuszczone

-

<id 11. do 1g dnia miesiqca;
r::,d

19 drc koricer miesiqca,

2'v'wnosciowe, wyroby tytoniowe (wytqcznie

do sprzeda;iy w areszcie

dla os6b pelnr:letnich) c,r;rz inne przedmioty

Sledczynr vuydawaine sq osad,zonyrn

w

,cdclzialach mieszkalnr/ch

nil podstawie zanr6wiefi ;zloionych na paragonie.

$'

Paragony

na

zakupr artykul6w zywnoSciowych, wy,rob6v,r tytoniowych

tlopus;zczortych dr:' sprzecla2y

;tobouriqzany ir-'st

w

i

ri.

nych przedmiot6w

areszcie Sledczym, wydawanr,. sq o:;adzonym do cel mieszkalnych.
osadzon,/

rjo zwrotu paragonu w dniu nastqpnym podr:::as wydaLwania (niaclania.
W przypadku

rezygnaciiz dolkonania zakr.rp6w osadzony oddaje paragon
z i;rdnotacjq (rr:zygnujq i porlpis).
Ii' \iV przypadku zh:2enia:lam6w enia na artykuly przerkraczaji;lce rcopuszc;zalrry
ciqiar;o k1drym mowa
w art' 1L3a 5 l kkw reali;zowane bgdq tylko pierwsze pozyr:je,zarn6wienia

do osiqgniqcia dopuszczalnego

cirq:2arru,

o kt6rym rnowa ru art. LLOa g 1 kkw.

6. \Ar'ykaz art'yku16\^/ dopuszczonych do sprzeda2y w areszcie Sk:clczynn dostarr:zany jest do,cel mieszkalnych,

7. p,3[6rnuiQc zaku;r6w artykul6w, o kt6rych mowa,,,,r art. 1.].3a 5 1kkw, skazany zobowiitrzany jest uwzglqdni6

mo2liwo6i przer:howywania zakupionych lub dostarc;ronyr:h

r;zecz:y r,v warunl<ach

okre:;lorlych w 515 ust.

l-

ni n iejszego za rzEd;z,en ia.

Rozdzial 13
Godziny i spor;,6b przyjmowania iwydawania korespondr:rrcjii, dni, godz:iny isposdlb przyjmowania
i wydawania F,rilGZ€k, o kt6rych mowa w art. 113a 5 4 kodleksu lkarnego'rivykonawcz:ego oraz spos6b

zamawia nia i otrzymywan ia paczek: iyw'no6ci orarych

S2s

L. F.oresponderrcja urzqdowa przyjmowana jest

pr:zez odclzialorrv'ego codziennie \^,r godz. 06.50-09.00,

a od skazanych :ratrudnionych r6lvnie2 w godz. 16.00-18.00.

2. Korersponderrcja prywatna prz:yjmowana jest

pnze:z oddzialourel3o

w

rCni robocze

lv

g;odz. 06.50-09.00,

a od skazany'ch ;latrudnionych r6lvnie2 w godz. 16.00-18.00.

3.

Osadzenii zobo'wiqzani

sq do przekazywania korespondencjii prylvatrrej

w

stani,e umo2liwiajqcym

wykonanie czynnol;ci zwiqzanych z nadzorem.

4.

K.oresponderrcj,a urzqdrcwa

i

prywatna osadzonych wyda'wana jest ru godzinach pracy, bqd2 dy2u16w

pnercovrrnik6lv aclmlinistracji areszl.u 6ledczego przez w)'znaczonego l'unkcjonariusza.

5,

F'rzersy'tki listrcurr,, adres;owane

do osadzonych zavlierajqcr:: innr:r przedmiioty, ni2 korespondencja,

bqdq

z\Mr;rcane do nadawcy na jego koszt.
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Pacz:ki 2y,wno6ciowe realizowane sE za poSrednictwern lVla;zowir:ckiej

1.

lnstytucji Gcl:;podarki Bud2etowe.i

,,lVlazo'via".

2. Z,anrowienia na paczkq 2ywnoSciowq realizowane sE po:rlo2erriu pisemnego zamti'wienia oraz pokryciar
k(cs;zt6!il/ niezbqdnv,ch

poniedlzialku

3.

dr:r

do przygotowania paczki. Zamowienia

srkJladane prz:ez rcsadzoneElo

przyjmowane sq ocl

piiitku przez oddzialowego podczas ltrydawaniar Sniadania.

Osc,by najbli2s;i:e

dla

skazan<)go mogq zlo2yt zam6wienlie

na paczkq i:ywno6cioiarq podczas widzenier

lub poprzez przeslanie zam6wienia bezpo6rednio do podmiotu oclpowiedzialnego za r,earlizacjq zam6wienia
azo'wieckA

( lVl

4.
rar

I

n

st'y'tu

cjq

G

os pod

ar

rki

Bud 2etowej,, M a z:ovia" ).

Zarn6wit:nie na paczkq 2ylrrno6ciowq sporzqdzirne jest na podstiawie listy produkt6w dostqpny'ch

punkcle sprzedazy ares:ztu Sleclczego.

5. Forrnularz zamri'wienia oraz lista produkt6w dostqp,nychr w punkrciie sprzecla2y sq dostqpne:
1)

r"r

w'ychowaw'cirv i oddziaiowych;

2) w punktach :;pr;reda2y;

:l) ur salach

vuid;:r:rar;

1l) na stro,nie

internetowej aresztu Sledczego,

6i. Zam6wienia

uprawnienia

7'

dcr

na paczkq iyrvnoSciowq realizowane sq wy,lqc:znie po
Fr,ctwierdzeniu, ze skazany posiada
otrzymania paczki,

Paczki 2yrarnosciowe realizowane sE

w terminie 5 clni

rolbocz:,ych

od <lnia wptyvru srodk6w pieniq2ny,ch

utrar'z zarn6vvie'niem na konto Mazowieckiej lnstytucji
Gospodiarki Budietowej ,,Ma2o\ria,,.

8' osadzony sktadajqcy zamtiwienie na otrzynranie

paczki 2yrunosciovuej zobov'iq;:any

jest uwzglgdrrii
mo2liwoirj prze::11'towywania zakupionych lub dostarczonycl'r
artyl,rul6w w warunkach ofiireslonych w S 1j] ust
1 oraz $ 1.5 ust.

ll'
:t

:1.

niniejs:tego zarzqdzenia,

Paczki :iywnoril:iowe urydawane sq w oddzialach
mieszkalnyr:h od pr:nir:rdaialku do piqtku w godz. og.orF

8,00,

$27

:[

Piaczki higieniczne,

'odzie2owe oraz paczki z lekarstwanri przyjmowane sq bez:p,srednio do aresztu
liledczego od poniedzialku do piqtku w godzinach
Lll,00 4.010, na podstawie talonu.

ll'

Paczki zawier'aiqce

artykuly i przedmioty niewymienir)ne w'prisemnyrn potwierdzelir., (talon)
uprawnienria
do ich otrzymania nie bridq przyjmowane, Pisemnre potwir:rd;rerria
do otrzymania ckreslonych produktdw
powinny byi naklejone nil paczce w widocznym rniejscu.
!i'Paczkiodziezowe wydawane sq w oddzialach mieszkalnych
ocl poniedzia,tku do plqtku
zgodnie z oddlzir]lnie opracowanym harmonogramem.
Maksymralny

vu

godz. og.0o-1g,00

wymiar zewngtrz:nrr7 paczki: 30 cm x !t0

crn x 50 cnr.
4" wykaz artykufi:iw higienicznych i pi6mienniczych,
kt6re mogq znajdonra6 sig w paczce:

1.) mydto w k.ostce-2

s;zt.;

2) szczoteczk,a rlo zqb6'w - 2 s;lt.;
3) tarka do st6p, .- 1 szt,;
4) gqbrka do myr::ia ciala .- L szt.;
5) gqbka do myr::ia naczyd - 1 :;zt,;
6) chusteczki hilqieniczrre - 200 szt.;
7) papier toaletowy - 1O rolek;
8) grzebieri lub :;zczotka do wlos6w - 1 szt
9) pilniczek paprierowy .- 1 szt.;
10) patyczki higir:rniczne

-

.

1 opakowanie;

1,1) obcinacz rio p;rznokci bez metalowego pilniczka

-

1 szt.;

12) rn,orki na smieci- 1 oprakowanie;

13) plastikowa nrvdelnic:rl,ra - 1 szt.;
14) ierdnorazo\rue maszynki lub vvymienne

noiykido golenia -:[0,s:rt.;

1"5) pq,Czelek do go,lenia

- L szt.;

16) kalenda rz ksiq;i:kowy

-

17) koperty

-

do formatu A-5

30 s:rt.;

18) diurgopis;-

2l s:zt.;

19) karty pocztow(:] okoliczno5ciowe
2,0) blok

listowy'-

il.

6,

'Ialorr

-

10 szt.;

30 szt.

na posiadarnie wrnr. przedmiot6w jest wa2ny 2 miesiqce orj dnia jego 'wydania.

L.ekarstw;a przel:stane

lerk,a

-

szt.;

2L) znaczki poc:zto,,ue
5,

- 1 szt.;

w

paczkach deponowane sa

w

anrrbulatorium

i

rruydawane sq wedtug wskazai

rza.

Rozdzial 14
Dni,, godzit'ty i miejsce bezpoSredniego

kontaktowania siq z przedstawicielami podmiot5w,

o kt6rych rmowa w art. 38 5 1 kodeksu karnego w,;rkonawczego

528
1. Sitorruarzyszenia, fundacje, ortganizacje, instytucje oraz osob'y godne, zaufania reializujq swoje

zadanier

w poniedzirrlki i nir:dziele w Swietlicach oddziat6w w god:linar:h 09.00-15.00.
2. Illa pisemny \#rriosek przedstawicieli, o kt6rych mowa w ust.

11,

dyrektor lub jego zilst,Qpcy mogq wyrazid

zgorJq na inny lc.rmin lub rniejsce spotkania.

Rozdzial 15
Osoby upowainione do przyznawania nagrdd i ulg oriaz wuymierzania kar dyscylclinarnych

S2s
Dtercyzje'w sprawach przyznawania nagr6d

i ulg oraz wymierzania kar d,yscyplinarnych

p,odejmuje dyrekton

lub jego zastqpcy.

Rozdzial 16

Obowiqzki skaza nych fu n lkcyj rrych

S30
Do obowiqzk6r,v

s ka za

nyclr fu n kcyj nych

na le2y:

1) stail: sprawdzanie stanu liczbowego grupy;

2) lvsprolpraca

rru

zakresie organizacji iwarunk6w pracy z prarcor,rrrrikiem luLr funkcjonariuszem sprawuiqcynr

b,ezpo:1red niq opir:rkq nad grupq;

II

3) meldowarrie dow'6dcy zrniany ifunkcjonariuszom llontrolrujqcym
rniejsca prac'/ o kazdym przvpadku
narusze,nia d1,:;cypliny,iporzqdku oraz nieprawidtowoSciarch
w organi;zacjiiwarunkach pracy;

4)dbanie o wy'dany do u2ytk,u sprzqt, narzgdzia i urzqdzenia i3raz
u2ytkorruanie ich zjg€,dnie z przeznaczeniem
i przepisami Eit'.lp oraz ppo2.;

5) dbanie o porzqdek iczyr;to6c w miejscu pracy oraz pornieszczeniach,
w kt6rlrch odbywajq siq

za.jqcia

kulturalno-rc5'n'iatowe oraz z zakresu wychowania fizycznr:rgo i r;portu.

Fiozdzial l,T

Dni, goclzinry i mieisce realizacji kontakt6w z rodzflnanri i iinnymi
oso5arni bliskirmi :la po5rednictwenn
komunil<atil:ra interrnetovuego ,,Skyp e"otaz korzystania zer stanowisk komputer,gurych

z dostgpem dro

serwis6w informacji publir:znej lllp

s31
1" Za zgr:dq dynektora lub je6;o zastqpc6w,

w szczerg6lnie uzasaclnionych przypadkachr, skazanemu um.2liwia

sie utrzymywanir-'wiq;zi z rodzinq iinnymi osob,ami blisrkimi poprzez komunikatpr,,likype,,zainstalorarany
na stanowi:;karr:h konrputerowych umiejscowionych w siali rruirlzefi ora;l pawilonach
mieszkalnych F, G, H
zgod nie z harrnonograrmem:
1) skazani zakwateron,ani

w pawilonach: A - wtorrek;

2) skazanizakv,iaterorn,ani w pawilonie B- Sroda;
3) skazani zakv,raterow,ani w pawilonie C i D czwartek;
4) :skazani zakv,'aterow'ani w 6rawilonie E niezakwalifikowani dio r.rauczdnia

5) skazani :tal'lrrvalifikowani clo nauczania oraz sl<azani zatrudnieni

-

piqtek;

;roz:ia r:ddziaierrr rnieszkalnym

-

druga

i czwarta sobota rniesiqca;

6) skazani zakv'iaterourani w pawilonach:

F,

G, H,

1,,

J

-

sro(la, r:zvrartel,i, piqtek w goclz:. 10.00-13.00 i 10.00-

18.00 oraz w clrugq i c;zwartq niedzielq miesiqca w godz. 0g.rl0-13.00

2. Polqceenia dlla skazanych crzebywajqcych w pawilonar:h l\, B, c, D, E realizowa,n€r
w nastqpujqcych godzlinach
1) pielrwsza turril

sA

w czterech turach

:

-.w gr:dz. 9.itG-10.30;

- w god;2. 11.00-12.00;
3) trzecia tura -.w goclz. 12.30-13,30;
2) druga tura

4) czwarta tura

-

w godz. 14.00-1S.OO.

3. Aby skclrzy:ltai z wideo rozmowy prowadzonej za ponrocq konrunikatora internetowego,
zobowiqzarly jr:rst

podai w pro6bie informacje:

1) dane,rsooovve i stopieri pckrewiefistwa osoby bliskiej;

2) pisemnq ;zgodq wsk;azanej rrsoby na nawiqzanie rozrnov,,y za
Fra(rsf,r1i6twem lqcza internetowego;
3) datq igoclzirrq rozmowy;

ska;:any

4) ardres konta widleo komrunikatora osoby bliskiej;
5

) uzar;adnir-.nier.

4. W

piertruszr:j kolejnoSci mozliwoSi kontaktu

prrowadzont:j

zar

z

osobq blisk:q za poSrednictwerrrr wideo rozmow)/

pomocq liomunikatora internetowego majq skazarri i ukanani:

1) bqdqcy rodzicanni lub opiekunami prawnymi dzieci do lat

115;

2) cudzozierncy;

3) lkt6rych

rodzirtr,,

lub o,soby rrajbli2sze zamieszkujil w znaczne.i odleglo:Sci od mierjsca ich przebywarria

lulr ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa unienro2liwia przyjazd na widzenie.
4.

Czas;

polqczenizr wynosi maksymalnie L0 min.

!i 32
Os;ardzonym umo2liwia siq za zgodq dyrektora lub jego zastqpr:irw, s;korzystarrie ze stano'wisk komputerowych
z clostqpem do wyhranych serwis6w internetowych \,' postaci nn. in. BIP-u SW w godz. 15.00

z nastqpujqr:ynr

hra

-

16.00 zgodnie

rmonogra mern:

L) osarjzeni zak'waterowani w pa,wilonach: A

-

wtorek

;

2) osadzeni zak'werterowani w pa,wilonie B - Sroda;
3) osarjzeni zak'werterowani w pa'wilonie C i D - czwartek;

4) osadzeni zak'werterowaniw pa'wilonie E niezakw;rlifikowani do nauczania .. piqtek;

5) osadzeni zal:walifikowani do nauczania oraz skazarni zatrudnieni pozar orldziatem rnieszkalnym

-

druga

i

cz'^'arta sobota miesiqca;
6) osarjzeni zakwaterowarriw pawilonach

F,

G, H,

1,,

J

-- codziernnir:.

Rozdzial

lS

Przepisy kor{colver

533
Trar:i rncrc zarzqd;zrenie
2Ct2"0 r.

nr 52/2020 Dyrektora Aresztu

Sledc:rego, rrv' Warszawie-Bialokice z

w sprararie porzqdku we\/nqtrznego w Areszcie Sledc;ryrn

5e\120'20 D)yrc,ktrlra Aresztu Sledczego

w

rar

dnia L wrzeSnia

Wars,zavv'ie-Bialotgr:e orazzarzqdzenie nr

Warsziawie-Biafolroce z: dnia

8 patdziernilla

2020r. Zmieniajqce

zar;zqdzenie w s;prilwie porzqdku wewnqtrznego w Arr:szcie Sledcz!,rn w Vy'ars;zawie -"Bialcltqce.

S34
Zarzqdlzenie wchc,rjzi w 2ycie z dniem 1 grudnia 2020

r.

I
l_.

,

,l

