Zarządzenie nr 29 /2018
Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce
z dnia 1 sierpnia 2018 roku
w sprawie porządku wewnętrznego
w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie – Bemowie

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej
(Dz. U. z 2017 r., poz. 631 z późn. zm.1), art. 73 § 2 ustawy – Kodeks karny wykonawczy z dnia 6 czerwca
1997 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 665 z późn. zm.2), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
21 grudnia 2016 roku w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania kary pozbawienia
wolności (Dz. U. Z 2016 r., poz. 2231) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia
2016 roku w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2290) w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie – Bemowie podległym Aresztowi
Śledczemu w Warszawie – Białołęce wprowadza się następujący porządek wewnętrzny:
Rozdział 1.
Godziny oraz sposób przeprowadzania apelu porannego i wieczornego, godziny przeznaczone na sen,
pracę, naukę, zajęcia kulturalno – oświatowe, sportowe oraz zajęcia własne skazanego.
§ 1.
1. W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie – Bemowie obowiązuje następujący porządek dnia:
1) godz. 4.30 – pobudka dla skazanych wydających posiłki i skazanych wychodzących do pracy od godz.
5.20,
2) godz. 4.50 – śniadanie dla skazanych wychodzących do pracy od godz. 5.20 do godz. 6.15,
3) godz. 5.40 – pobudka dla skazanych wychodzących do pracy od godz. 6.30 do godz. 7.30,
4) godz. 6.00 – śniadanie dla skazanych wychodzących do pracy od godz. 6.30 do godz. 7.30,
5) godz. 6.15 – pobudka dla pozostałych skazanych, za wyjątkiem skazanych zatrudnionych w porze
nocnej,
6) godz. 7.00 – 7.15 – apel poranny (nie dotyczy skazanych, którzy wrócili z pracy po ogłoszeniu ciszy
nocnej),
7) godz. 7.20 – 8.30 – śniadanie, zajęcia porządkowe i higieniczne, zgłoszenia do przełożonych,
8) godz. 8.30 – 14.30 – spacery, zajęcia własne i świetlicowe (dla niezatrudnionych oraz zatrudnionych
w dni wolne),
9) godz. 12.30 – 14.30 – obiad,
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10) godz. 14.30 – 16.00 – czas wolny (zajęcia własne i świetlicowe dla niezatrudnionych oraz
zatrudnionych w dni wolne),
11) godz. 16.00 – 17.00 – obiad dla osadzonych zatrudnionych powracających z pracy poza terenem
jednostki,
12) godz. 17.00 – 17.45 – obiad dla osadzonych zatrudnionych powracających z pracy poza terenem
jednostki oraz kolacja dla wszystkich osadzonych,
13) godz. 17.45 – 18.45 – spacer dla osadzonych zatrudnionych powracających z pracy poza terenem
jednostki,
14) godz. 19.00 – 19.20 – apel wieczorny,
15) godz. 19.20 – 21.00 – zajęcia własne,
16) godz. 20.30 – cisza nocna dla skazanych wydających posiłki o 4.30 i skazanych wychodzących
do pracy przed apelem porannym,
17) godz. 21.00 – 22.00 – zajęcia porządkowe i higieniczne.
18) godz. 22.00 – 6.15 – cisza nocna.
§ 2.
1. Cele mieszkalne pozostają otwarte w porze dziennej i nocnej.
2. W porze dziennej łóżka pozostają zasłane.
3. W okresie od 1 maja do 30 września zezwala się skazanym na poruszanie w krótkich spodenkach
i koszulce z krótkim rękawem w obrębie oddziału mieszkalnego.
§ 3.
1. Apele poranne i wieczorne przeprowadza się w celach mieszkalnych i miejscach pracy w czasie
określonym niniejszym porządkiem oraz w innym uzasadnionym przypadku.
2. Na czas przeprowadzania apelu osadzony ma obowiązek wyłączenia odbiorników radiowych
i telewizyjnych umiejscowionych w celach mieszkalnych.
§ 4.
1. W porze dziennej skazani mogą przebywać w innych celach niż wyznaczone przez administrację podczas
obecności skazanych osadzonych w danej celi.
2. W czasie wizytacji cel przez przełożonych skazani przebywają w celach wyznaczonych przez
administrację.
§ 5.
Emisja programu radiowęzłowego odbywa się codziennie w godz. 8.00-22.00. Audycje własne oraz
komunikaty emitowane są według harmonogramu ramowego pracy radiowęzła.
§ 6. Skazanym powracającym z zatrudnienia poza terenem OZ Bemowo zabrania się wnoszenia na teren
jednostki jakichkolwiek rzeczy.
§ 7. Osadzeni mogą składać u wychowawcy ds. biblioteki zamówienia na prasę kupowaną z własnych
środków finansowych na zasadach określonych w oddzielnie opracowanych procedurach zamawiania prasy.
Rozdział 2.
Godziny i miejsce spożywania posiłków dostarczanych przez administrację zakładu karnego.
§ 8.
1. Skazani obiad spożywają w stołówce w budynku B.

2. Skazani śniadania i kolacje spożywają w celach mieszkalnych. Godziny wydawania posiłków określa
porządek dnia § 1 ust. 1.
Rozdział 3.
Godziny, miejsce i sposób poruszania się po terenie zakładu karnego.
§ 9.
1. Skazani zakwalifikowani do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu otwartego
mogą poruszać się poza obrębem oddziału mieszkalnego po terenie rekreacyjnym znajdującym się za
budynkiem A bez asysty funkcjonariusza w godz. 9.00-12.00. i 17.45-18.45 po uprzednim poinformowaniu
oddziałowego.
2. Skazani zakwalifikowani do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu
półotwartego mogą poruszać się poza obrębem oddziału mieszkalnego na podstawie zatwierdzonych
planów spacerów, zajęć sportowych, kulturalno – oświatowych i innych.
3. Po terenie OZ Bemowo skazani poruszają się w odzieży prywatnej.
4. Skazani zatrudnieni na terenie OZ podczas wykonywania pracy poruszają się w ubraniu i obuwiu
roboczym oraz kamizelce odblaskowej.
5. Skazani zatrudnieni zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie karnym typu otwartego po terenie
jednostki poruszają się bez asysty funkcjonariusza.
Rozdział 4.
Godziny, miejsce i sposób odbywania spacerów oraz korzystania z kąpieli.
§ 10.
1. Spacery dla skazanych niezatrudnionych zakwalifikowanych do odbywania kary pozbawienia wolności
w warunkach zakładu karnego typu półotwartego odbywają się na placu spacerowym przy pawilonie B
w godzinach określonych w porządku dnia.
2. Realizacja spaceru dla poszczególnych grup skazanych odbywa się na placu spacerowym w godz. 8:3014:30 według oddzielnie opracowanych planów spacerów.
3. W piątki, weekendy i dni świąteczne spacery odbywają się po zakończeniu widzeń zgodnie z
zatwierdzonym planem spacerów.
4. Spacer dla powracających z pracy odbywa się w godz. 17.45-18.45.
5. W okresie od 1 maja do 30 września zezwala się skazanym w trakcie spaceru na poruszanie się w krótkich
spodenkach oraz zdjęcie górnych części odzieży, a także wynoszenie z celi jednej butelki wody o pojemności
do 1,5 l.
6. Skazanych odbywających spacer obowiązują zasady:
1) zakaz biegania,
2) zakaz wynoszenia z cel mieszkalnych jakichkolwiek przedmiotów bądź artykułów za wyjątkiem
papierosów, zapałek bądź zapalniczek oraz kart telefonicznych do aparatu samoinkasującego.
§ 11.
1. Kąpiele skazanych odbywają się w środy i soboty w godz. 9:00 – 18.45.
2. Z umywalek znajdujących się w łaźni skazani korzystają w dni powszednie w godz. 4.30 – 7.00 oraz 17.45
– 18.30. W dni wolne od pracy oraz święta w godz. 7.20 – 8.30 oraz 17.45 -18.30 .

3. Oddziałowe zmywalnie naczyń są otwarte codziennie w godz. 4:30 – 21.30.
§ 12.
1. Wymiana bielizny i ręczników odbywa się raz w tygodniu w każdą środę.
2. Wymiana bielizny pościelowej odbywa raz na dwa tygodnie w środy.
3. Usługi fryzjerskie wykonywane są w środy i soboty w godz. 8.00-16.00 po uprzednim zgłoszeniu potrzeby
oddziałowemu.
4. Śmieci z cel mieszkalnych odbierane są po apelu porannym od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy.
Rozdział 5.
Godziny i miejsce, w którym jest dozwolone palenie wyrobów tytoniowych.
§ 13.
1. Skazanym zezwala się na palenie wyrobów tytoniowych w wyznaczonych miejscach placów spacerowych
w czasie trwania spaceru zgodnie z porządkiem dnia oraz w innych wyznaczonych do tego miejscach
(palarniach).
2. Skazanym udającym się do innych miejsc niż do pracy i na spacery zabrania się zabierania ze sobą
wyrobów tytoniowych (nie dotyczy to skazanych udających się poza teren Oddziału Zewnętrznego).
Rozdział 6.
Ilość i rodzaj własnej odzieży, bielizny i obuwia, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej.
§ 14.
1. Osadzeni mogą posiadać w celi mieszkalnej:
1) bieliznę osobistą – 7 szt. slip, 7 par skarpet,
2) komplet odzieży sportowej (dres – 1 komplet, koszulka sportowa – 2 szt., spodenki sportowe –
2 szt.),
3) spodnie – 1 szt.,
4) jedną parę obuwia stosownego do pory roku,
5) dwie pary klapek, w tym jedne kąpielowe,
6) jedną parę obuwia sportowego,
7) sweter lub bluzę – 1 szt.,
8) kurtkę – 1 szt.
2. Łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu skazanego w trakcie
pobytu w Areszcie Śledczym w Warszawie – Białołęce w celi mieszkalnej i w magazynie rzeczy własnych
osadzonych nie może przekraczać 30 kg oraz pojemności torby transportowej. Powyższe ograniczenia nie
dotyczą dokumentów związanych z postępowaniem, którego skazany jest uczestnikiem oraz
odbiornika telewizyjnego. Do magazynu rzeczy własnych przyjmowane są maksymalnie dwa komplety
odzieży, o których mowa w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia, że wymiary lub ilość rzeczy skazanego utrudniają konwojowanie, skazany
zobowiązany jest do umieszczenia w pierwszej kolejności, w torbie transportowej całości posiadanej przez
niego żywności, a następnie pozostałych rzeczy zgromadzonych w celi mieszkalnej i magazynie rzeczy

własnych.
4. W przypadku stwierdzenia, że skazany posiada rzeczy wykraczające poza limity określone w ust. 1 i 2
stosuje się przepisy art. 110a § 3 Kkw.
5. W celach mieszkalnych osadzeni mają obowiązek przechowywać odzież w sposób nienaruszający estetyki
pomieszczenia oraz nieutrudniający przełożonym czynności służbowych.
6. Zabrania się pożyczania, sprzedaży oraz zamiany z innymi osadzonymi rzeczy własnych. W przypadku
zużycia jakiejkolwiek z posiadanych rzeczy osadzeni mają obowiązek zdania jej do magazynu.
Rozdział 7.
Ilość i wymiary przedmiotów, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej oraz sposób ich
przechowywania
§ 15.
1. Poza przedmiotami wymienionymi w art. 110a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego skazany ma prawo
posiadać w celi mieszkalnej sprawny technicznie czajnik elektryczny o mocy do 1300 W, własny kubek oraz
telewizor o przekątnej obrazu do 19 cali.
2. W celi mieszkalnej może znajdować się tylko po jednej sztuce czajnika elektrycznego oraz telewizora,
o których mowa w ust. 1.
§ 16.
1. Sprzęt dostarczany przez rodzinę podlega kontroli, łącznie z naruszeniem plomb. Administracja nie
ponosi odpowiedzialności za związaną z tym utratę gwarancji. Po dokonanej kontroli ww. sprzęt jest
plombowany i wydawany za pośrednictwem magazynu depozytowego. Naprawa sprzętu odbywa się na
koszt skazanego i w takim przypadku jest on przekazywany rodzinie.
2. Dostarczany sprzęt RTV nie może posiadać wbudowanych nośników informacji, nie może mieć
możliwości łączności bezprzewodowej oraz możliwości nagrywania.
3. Zgoda na posiadanie sprzętu RTV zostaje cofnięta w przypadku:
1) uszkodzenia lub zerwania plomby znajdującej się na obudowie,
2) użytkowania sprzętu w sposób naruszający porządek w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie –
Bemowie,
3) użytkowania sprzętu niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa i jego przeznaczeniem.
4. Zabrania się osadzonym pożyczania sprzętu, o którym mowa w ust. 1 i przenoszenia go do innych cel.
§ 17.
1. Ilość i wymiary rzeczy, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej, w tym żywności nie mogą
przekraczać:
1) kubatury szafki więziennej przypadającej na skazanego,
2) kubatury szuflady wysuwanej/pojemnika pod łóżkowego lub odpowiadającej im objętości.
2. W przypadku stwierdzenia, że wymiary lub ilość rzeczy będących w posiadaniu skazanego w celi
mieszkalnej naruszają unormowania ust 1., skazany zobowiązany jest do przekazania nadmiaru rzeczy do
magazynu rzeczy własnych osadzonych.
3. W przypadku stwierdzenia, że wymiary lub ilość żywności będącej w posiadaniu skazanego w celi
mieszkalnej naruszają obowiązujące przepisy prawa, realizacja uprawnień skazanego, o których mowa
w art. 113a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego oraz 113a § 3 Kodeksu karnego wykonawczego
każdorazowo odbywa się z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 110a § 1 Kodeksu karnego

wykonawczego.
4. Posiadanie leków w celi mieszkalnej jest dopuszczalne tylko i wyłącznie w związku z bieżącym leczeniem
realizowanym przez lekarza ambulatorium. Wraz z lekami osadzony winien przechowywać pisemną
informację od pielęgniarki o sposobie dawkowania leków. Zabrania się gromadzenia i przetrzymywania
leków nie zużytych w procesie leczenia.

Rozdział 8.
Dni, godziny i miejsce przyjmowania skazanych przez dyrektora i innych przełożonych, lekarzy oraz sposób
składania pisemnych wniosków, skarg i próśb.
§ 18.
1. Dyrektor przyjmuje skazanych na podstawie indywidualnych zgłoszeń w pokoju wychowawcy
w poniedziałki w godz. 8.00-18.00 oraz w czwartki w godz. 8.00-16.00.
2. Lekarz przyjmuje skazanych na podstawie indywidualnych zgłoszeń w poniedziałki i czwartki w godz.
11.00-13.00 w ambulatorium Oddziału Zewnętrznego w Warszawie – Bemowie. W nagłych przypadkach
lekarz przyjmuje niezwłocznie.
3. Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Warszawie – Bemowie przyjmuje skazanych na podstawie
indywidualnych zgłoszeń we wtorki w godz. 8.00-18.00, a w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz.
8.00-16.00.
4. Wychowawcy i inni przełożeni nie wymienieni powyżej przyjmują skazanych codziennie w godzinach
pracy w pokoju wychowawców.
5. Pisemne skargi, prośby i wnioski skazani składają przełożonym podczas wizytacji cel mieszkalnych lub
podczas indywidualnych kontaktów.
Rozdział 9.
Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń.
§ 19.
1. Widzenia realizowane są w sali widzeń od piątku do niedzieli w godz. 8.00-12.00.
2. Widzenia podlegają nadzorowi administracji Oddziału Zewnętrznego w Warszawie – Bemowie.
3. Zgłoszenia osób odwiedzających przyjmowane są od godz. 7.30 do godz. 10.30. Zgłoszenia na dłuższe
widzenia przyjmowane są do godz. 9.00.
§ 20.
1. Skazanym zakwalifikowanym do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu
otwartego udającym się na widzenia zabrania się wynoszenia z oddziału mieszkalnego środków pieniężnych.
2. Skazani korzystający z nagrody określonej w art. 138 § 1 pkt 7 Kodeksu karnego wykonawczego
opuszczają teren Oddziału Zewnętrznego w Warszawie – Bemowie w godz. 9.00 – 11.00.
3. Skazani korzystający z nagród w trybie art. 138 § 1 pkt 8 Kodeksu karnego wykonawczego oraz
przepustek udzielonych w trybie art. 91 pkt 7 oraz art. 92 pkt 9 Kodeksu karnego wykonawczego opuszczają
teren Oddziału Zewnętrznego w Warszawie – Bemowie w godz. 9.00-18.30.
4. Skazanym powracającym z widzeń poza terenem jednostki i przepustek, o których mowa w ust. 2 i 3
zabrania się wnoszenia na teren jednostki jakichkolwiek rzeczy.

5. Skazani zatrudnieni korzystają z przepustek i widzeń, o których mowa w ust. 2 i 3 tylko w dni wolne od
pracy lub w trakcie urlopu wypoczynkowego. W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu pisemnej zgody
pracodawcy na nieobecność w pracy skazani mogą korzystać z tych zezwoleń także w inne dni.
Rozdział 10.
Godziny i miejsce korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych.
§ 21.
Zezwala się skazanym na korzystanie z samoinkasujących aparatów telefonicznych znajdujących się na
terenie Oddziału Zewnętrznego w Warszawie – Bemowie w godz. 7.30 – 21.30.
Rozdział 11.
Dni, godziny i miejsce odprawiania nabożeństw, odbywania spotkań religijnych oraz nauczania religii.
§ 22.
1. Msza Święta odbywa się w kaplicy Oddziału Zewnętrznego w Warszawie – Bemowie w niedzielę o godz.
15.30.
2. Posługi religijne odbywają się w niedzielę w godz. 9.00 – 13.00 po wcześniejszym zgłoszeniu takiej
potrzeby wychowawcy.
3. Przedstawiciele Kościołów i Związków Wyznaniowych mogą kontaktować się bezpośrednio ze skazanymi
w niedziele w godz. 08.00-12.30 w świetlicy pawilonu A oraz we wtorki w godz. 08.00-16.00 w świetlicy
pawilonu A.
Rozdział 12.
Częstotliwość, terminy, miejsce i sposób dokonywania zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów
tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym.
§ 23.
1. Skazani mogą dokonywać zakupów w we wtorki i środy w godz. 08.00-18.30 w kantynie umiejscowionej
na terenie sali widzeń Oddziału Zewnętrznego w Warszawie – Bemowie.
2. Dokonując zakupów artykułów, o których mowa w art. 113a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego skazany
zobowiązany jest uwzględnić możliwość przechowywania zakupionych lub dostarczonych rzeczy w
warunkach określonych w § 15.
Rozdział 13.
Godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji, dni, godziny i sposób przyjmowania i
wydawania paczek, o których mowa w art. 113a § 4 Kodeksu karnego wykonawczego oraz sposób
zamawiania i otrzymywania paczek żywnościowych
§ 24.
1. Korespondencja urzędowa

przyjmowana

i wydawana

jest

przez oddziałowego

codziennie.

Korespondencja prywatna przyjmowana jest przez oddziałowego w dni robocze w godz. 08.00 – 16.00.
2. Korespondencję prywatną należy przekazywać w sposób umożliwiający kontrolę zawartości koperty.
3. Przesyłki listowe adresowane do skazanych, zawierające inne przedmioty niż korespondencja będą
zwracane do nadawcy na jego koszt.

§ 25.
1. Zamówienia na paczkę żywnościową realizowane są po złożeniu pisemnego zamówienia oraz pokrycia
kosztów niezbędnych do przygotowania paczki. Zamówienia składane przez skazanego przyjmowane są
codziennie.
2. Osoby najbliższe dla skazanego mogą złożyć zamówienie na paczkę żywnościową podczas widzenia lub
poprzez przesłanie zamówienia bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego za realizację zamówienia
(Instytucję Gospodarki Budżetowej „Mazovia”).
3. Zamówienie na paczkę żywnościową sporządzane jest na podstawie listy produktów dostępnych
w punkcie sprzedaży Oddziału Zewnętrznego w Warszawie – Bemowie.
4. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w punkcje sprzedaży są dostępne:
1) u wychowawców i oddziałowych,
2) w punkcie sprzedaży,
3) w sali widzeń,
4) na stronie internetowej Oddziału Zewnętrznego w Warszawie – Bemowie.
5. Zamówienia na paczkę żywnościową realizowane jest wyłącznie po potwierdzeniu, że skazany posiada
uprawnienia do otrzymania paczki.
6. Paczki żywnościowe realizowane są w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu do podmiotu
realizującego zamówienie formularzu zamówienia oraz wpływu do ww. podmiotu środków pieniężnych
niezbędnych do przygotowania paczki.
7. Skazany składający zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej zobowiązany jest uwzględnić
możliwość przechowywania zakupionych lub dostarczonych artykułów w warunkach określonych w § 15.
8. Paczki żywnościowe wydawane są codziennie w godz. 9:00 – 18:30.
§ 26.
1. Sprzęt RTV przyjmowany jest bezpośrednio do Oddziału Zewnętrznego w Warszawie – Bemowie
w każdy piątek w godz. 8.00 – 12.30.
2. W paczkach z przedmiotami użytku osobistego i higieny, przesłanymi spoza terenu jednostki mogą być
dostarczane wyłącznie: papier toaletowy (2 rolki), szczoteczka do zębów (nie zasilana ze źródła energii),
pędzel do golenia, nożyki jednorazowe do golenia (10 szt., nie zasilane ze źródła energii), lusterko, obcinacz
do paznokci, pilniczek do paznokci (nie może być wykonany z metalu), pumeks do usuwania naskórka stóp,
szczoteczka ryżowa do rąk. Pisemne potwierdzenia uprawnienia do otrzymania paczki odzieżowej lub
zawierającej środki higieny dostarczane spoza terenu jednostki wydawane są przez wyznaczonego
funkcjonariusza działu kwatermistrzowskiego zgodnie z przepisami określonymi w art. 113a §4 kkw. Paczki
zawierające artykuły i przedmioty nie wymienione w pisemnym potwierdzeniu uprawnienia do ich
otrzymania (talon) nie będą przyjmowane.
4. Koszt doręczenia paczki adresatowi ponosi jej nadawca.
5. Paczki odzieżowe i higieniczne wydawane są w oddziałach mieszkalnych w poniedziałek w godz. 8.0018.00
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od
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do
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08.00-16.00.

Maksymalny

wymiar

zewnętrzny

paczki:wys.30cm/szer.30cm/dł.50cm
6. Lekarstwa przesłane w paczkach deponowane są w ambulatorium i wydawane są sukcesywnie według
wskazań lekarza.

Rozdział 14.
Dni, godziny i miejsce bezpośredniego kontaktowania się z przedstawicielami podmiotów, o których
mowa w art. 38 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego
§ 27.
Przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, organizacji, oraz osoby godne zaufania mogą, kontaktować się
bezpośrednio ze skazanymi w poniedziałki w godz. 08.00-16.00 w świetlicy pawilonu A.
Rozdział 15.
Osoby upoważnione do przyznawania nagród oraz ulg oraz wymierzania kar dyscyplinarnych
§ 28.
1. Decyzje w sprawach przyznawania nagród i ulg podejmuje dyrektor lub jego zastępca. Osobą
upoważnioną do przyznawania nagród i ulg wymienionych w art. 138 § 1 pkt 1-7 i 9-15 Kodeksu karnego
wykonawczego jest również Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Warszawie – Bemowie.
2. Kary dyscyplinarne wymierza dyrektor lub jego zastępca. Osobą upoważnioną do wymierzania kar
dyscyplinarnych określonych w art. 143 § 1 pkt 1-3 Kodeksu karnego wykonawczego jest również Kierownik
Oddziału Zewnętrznego w Warszawie – Bemowie.
Rozdział 16.
Obowiązki skazanych funkcyjnych
§ 29.
Do obowiązków skazanych funkcyjnych należy:
1) stałe sprawdzanie stanu liczbowego grupy,
2) współpraca w zakresie organizacji i warunków pracy z pracownikiem lub funkcjonariuszem
sprawującym bezpośrednią opiekę nad grupą,
3) meldowanie dowódcy zmiany i funkcjonariuszom kontrolującym miejsce pracy o każdym przypadku
naruszenia dyscypliny i porządku oraz nieprawidłowościach w organizacji i warunkach pracy.
Rozdział 17.
Dni, godziny i miejsce realizacji kontaktów z rodzinami i innymi osobami bliskimi za pośrednictwem
komunikatora internetowego „Skype” oraz korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do
serwisów informacji publicznej BIP.
§ 30.
1. Skazani korzystają z komunikatora internetowego „Skype” zainstalowanego na komputerze
umiejscowionym w kaplicy Oddziału Zewnętrznego w Warszawie – Bemowie Bemowo w poniedziałki, środy,
piątki w godz. 09.00 – 15.30 oraz w soboty w godz. 09.00-11.00. W indywidualnych, uzasadnionych
przypadkach, za zgodą dyrektora korzystanie z komunikatora „Skype” może być udzielone w innym terminie.
2. Czas połączenia wynosi maksymalnie 20 minut. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach czas
może być przedłużony za zgodą dyrektora.
3. Osadzeni posiadający zgodę dyrekcji mogą prowadzić rozmowę za pośrednictwem komunikatora „Skype”
wyłącznie z osobami uwzględnionymi na prośbie.
4. W przypadku naruszenia zasad korzystania z przysługującego uprawnienia połączenie może być

zakończone przed czasem.
5. W pierwszej kolejności powyższą możliwość kontaktu mogą uzyskać skazani będący rodzicami lub
opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, cudzoziemcy, których rodziny lub osoby najbliższe zamieszkują
w znacznej odległości od miejsca ich przebywania lub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna bądź finansowa
uniemożliwia przyjazd na widzenie.
6. Prośba o umożliwienie skorzystania z komunikatora „Skype” musi zawierać dokładne dane osobowe
osoby bliskiej lub innej oraz dane użytkownika, z którą skazany chce nawiązać połączenie oraz zawierać
pisemną zgodę tej osoby na nawiązanie rozmowy za pośrednictwem łącza internetowego wraz
z informacją, że osoba ta zna zasady i regulamin korzystania z komunikatora „Skype”.
§ 31.
1. Skazani korzystają ze stanowiska komputerowego z dostępem do wybranych serwisów informacji,
w tym Biuletynu Informacji Publicznej Służby Więziennej, znajdującego się w kaplicy Oddziału Zewnętrznego
w Warszawie – Bemowie Bemowo we wtorki i czwartki w godz. 09.00 – 11.00 oraz w soboty w godz. 11.00 –
13.00.
2. Czas połączenia wynosi maksymalnie 30 minut. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach czas
może być przedłużony za zgodą dyrektora.
3. W przypadku naruszenia zasad korzystania z przysługującego uprawnienia połączenie może być
zakończone przed czasem.
Rozdział 18.
Przepisy końcowe.
§ 32.
Traci moc Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce z dnia
20 kwietnia 2018 r. w sprawie porządku wewnętrznego w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie – Bemowie.
§ 31.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 r.

Komisja Penitencjarna Oddziału Zewnętrznego Warszawa Bemowo przy Areszcie Śledczym w Warszawie
Białołęce zapoznała się z niniejszym zarządzeniem w sprawie porządku wewnętrznego w Areszcie Śledczym
w Warszawie – Białołęce i w dniu 31.07.2018 roku wyraziła pozytywną opinię w tej kwestii.

