ZAFZ4|DZEN|E NR 12 t2016
Dyrektora ZakNadu Karnego w Bialymstoku
zdnia 2T wrze$nia2016 roku

*;ffi[i''i.",f:#l-f#t*5:il"

Na podstawie 7q 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks
karny (Dz.U.Nr.90,poz 5sr z
p62n'zm.) wykonawczy ustaiam porzqbek wewnqtrzny
zal<ladu Karnego w eiarimiioLu.

I

ROZDZIA,I.I

Godziny oraz spos6b przeprowadzenia apelu wieczornego i porannego
$1

1.

Apel poranny odbywa sig codziennie w godz.6.0o_6.1S.

2.

Apelwieczorny odbywa siq codziennie w godz.1g.00_1g.1S.

3'

W czasie przygotowania dg apelu i w jego trakcie osadzeni majq obowiq
zek przebywac
w przydzielonych celach mieszkalnych.
Do rozpoczqcia apelu osadzeni powinni by6 ubrani we odziez wlasnq
ltNa sygnal,,apel"
lub skarbow q a lo2kazaslane.
lub s.y.glal
dZwigkowy osadzeni natychmiasi powinni niezwtocznie
wszelkie
'
zaigcia i ubrani ustawid siq w szeregu lub dwuszeregu w Srodku celi mieszkalnej. - fizerwac

5'

Podczas apelu starszy celi podaje swoje imig i nazwisko oraz podaje stan
osadzonych,

Osadzeni przebywajqcy w izbie chorych mogq w czasie apelu pozostawac
w l6zkach
lekarza.
9

,

za zgodq

7:

Na sygnal ,,po apelu" lub sygnal d2wiqkowy osadzeni majq prawo rozejsc
sig i przystqpid do zajq6
okre6lonych porzqdkiem dnia.

B'

Po ogloszeniu ciszy nocnej osadzeni przebyuajq w celach mieszkalnych,
dopuszcza sig w tym
czasie przebywanie w wyznaczonych miejscacrr otd
ialqcych osobom uzvwdigpiiwyrooorir tytoiiiowyctr.
ROZDZ\AL_ tl

Godziny przeznaczone na sen, pracg, naukq, zajgcia kulturatno-o6wiatowe isportowe
orazzajqcia
wlasne
s2

1.

Rozklad dnia:

lodz.
lodz.
lodz.
)odz.
lodz.

r.00
r.00
t.1 5

- 5.10

i.00
t.15

1odz.

- 6.15
- 7.45
7,45 - 12.50

)odz.
7odz.

l3:00 - 14:00
l4;00 - 17.00

robudka
)fZVOotowanie do anelrl/n,r',cF. n^?Tadkmrra clania lAtat \

vyjScie do pracy
?PgLPqIannY

iniadanie

zglaszanie siq do przeloZonych, zgtaszanie usteref
:ech n icznych, wyjScie do pracy, mycie naczyft,zalqcia
<uf turaf no-oSwiatowe, przyjmowan ie przez przelo2onych,
ekatza, kontakty z wychowawcami, konsultacje
;pecjalistyczne, usuwanie usterek technicznych, zalatwianie
;praw bvtowvch. zaiecia wlasne sneeer

)biad

-

zajqcia kulturalno- o5wiatowe, zalqcia wtashG, fontat<ty z
nrychowawcam i, praca, konsu ltacje specjalistyczne, spacer,
rrace porzadkowo- higieniczne

lodz.

- 17,45
- 18,15
t8"15 - 20.40

)vuL,

20.45 -21,00

)odz,
)odz.

l7.15
t8,00

(olacia

lpelwieczorny
)race porzqdkowo - higieniczne, zajqcia wlasne
nieszkalnvch.
)rzeliczenie stanu osobowego
:isza nocna, wvgaszanie o6wietlenia

w

celact

- 5,00
2, Zajqcia k-o i sportowe odbylvajq sig w Swietlicy i innych pomieszczeniach. Osadzeni za zgodq
Dyrektora majq moZliwo56 odbywania zajq6 k-o i sportowych na zewnqtrz Pawilonu mieszkalnego
lodz.

2'1.00

zgodnie z wykazem obiekt6w kulturalni- o5wiatowych oraz teren6w rekreacyjnych.(Zalqcznik nr 1)
3. Wypo2yczanie ksiqZek i akt6w prawnych przezskazanych dokonyvvane jest bezpo6rednio w bibliotece
wg ustalonego planu uwzglqdniajqcego podziat na grupy zgodnie z planem pracy biblioteki, kt6ry stanowi
zalqcznik nr 2, Skazany przed zwolnieniem z jednostki lub przed ubyciem w transport jest zobowiqzany
do rozliczenia siq ze stanu ksiq2ek w bibliotece, W wyjqtkowych sytuacjach za zgodq oddzialowego
osadzeni mogq skorzystad z biblioteki poza wyznaczonymi terminami dla poszczeg6lnych oddziat6w.

Osadzony z uslug fryzjera mo2e skorzystad raz w miesiqcu w wyznaczonym do tego celu
pomieszczeniu,wdniach:wtorkiwgodz,B:30-12:30iSrodywgodz,
14:00-17:00.

4,

a)
b)
c)

ODDZIAL t
1-szy wtorek miesiqca: osadzeni nie pracujqcy, pozostajqcy na terenie ZK
1-sza $roda miesiqca: osadzeni pracujqcy na terenie ipoza terenem ZK.

oDDztAt il
2-giwtorek miesiqca: osadzeni nie pracujqcy, pozostajqcy na ierenie ZK
2-ga Sroda miesiqca: osadzeni pracujqcy na terenie i poza terenem ZK.
ODDZIAL-

lll

3-ciwtorek miesiqca: osadzeni nie pracujqcy, pozostajqcy na terenie ZK
3-cia $roda miesiqca: osadzeni pracujqcy na terenie i poza terenem ZK,
5, Podczas pracy zabrania sig:
a) Opuszczanie stanowiska pracy,
b) Samowolnej zmiany stanowiska pracy,
c) Nawiqzywania niedozwolonych kontakt6w z osobami postronnymi,
d) SpoZywania alkoholu i innych substancji odurzajqcych,
e) Handlu odzie|q roboczq i innymi przedmiotami,
6,Po zakoriczeniu pracy osadzony ma obowiqzek zostawid swoje stanowisko pracy

w

naleZytym

porzqdku.
7, Wydawanie obiadu dla os6b pracujqcych poza terenem jednostki nastqpuje w godz. 15:30-17:00,

B,Osadzony przebywajqcy w oddziale otwartym opuszczajqc teren jednostki ( praca, przepustka) ma
obowiqzek zgloszenia bramowemu ilo$ciwynoszonych iwnoszonych Srodk6w pienigZnych.
9. Osadzeni powracajqcy do jednostki (praca,przepustka) powinni powracad w tej samej odzie2y i obuwiu
w kt6rejopu$cili zaklad karny.
10.Od chwili ogloszenia ciszy nocnej zabrania siq zachowah zakl6cajqcych ciszq nocnq,
ll.Zabrania sig oklejania Scian cel mieszkalnych iinnych pomieszczefi, w kt6rych przebywajqosadzeni,
jak r6wnieZ oklejania drzwi i innych element6w ich wyposa2enia i zabudowy. Na indywidualny wystr6j celi
wymagana jest zgoda Dyrektora.
l2,Zabrania siq samowolnego przemieszczania l62ek w celach oraz samowolnej zmiany miejsca
wyznaczonego do spania(l6zka) jak r6wnie2 zaslaniania l62ek.
lS.Zabrania siq umieszczania lub zawieszania jakichkolwiek przedmiot6w na kratach okiennych,
14. Skazani dbajq o porzqdek w zakladzie i o mienie jednostki, W przypadku zniszczenia mienia Zakladu
kosztami bqdzie obciq2ony sprawca szkody,
15. Cele mieszkalne pozostajq otwarte calq dobg a po godzinie 20.45 zabrania siq przebywania w innej
ni|wyznaczonej celi mieszkalnej opr6cz miejsc pveznaezonych na palenie,

16, W soboty osadzeni zatrudnieni jako sprzqtajqcy uczestniczq

pawilonu bez wzglgdu na ustalone

plany dotyczqce innych

w

sprzqtaniu generalnym caiego

dni tygodnia,

17" Skazani na wlasny koszt mogq prenumerowao prase,

18, Stanowisko komputerowe znajdujqce siq w sali komputerowej na oddziale lll wyposaZone jest w
dostqp do serwis6w :
www.sw.gov,pl, http://bip.swnet,se,sov.pl, http://lponlipe-lexpoloniaad, www,e:ged.gQv,pl, bip,ms,gov.pl,
ms.gov,pl, rcl.gov,pl, dziennikustaw.gov.pl, monitorpolski.gov.pl, legislacja.rcl.gov.pl, dziennikiurzedowe.gov.pl,
ip,lex,pl, borg.wolterskluwer,pl, bip,rpo.gov.pl, bip.brpo.gov.pl, rpo.gov.pl, echr.coe.int, www.sn,pl

Stanowisko udostgpniane jest za zgodq Dyrektora jednostki na proSbg pisemnq skazanego, W pro5bie
okreSla sig dzieh igodzing korzystania ze stanowiska komputerowego.

ROZDZIAI.III

Godziny i miejsce spo2ywania posiNk6w
dostarczan y ch pnez adm i n istracj g
s3

1' osadzeni spo2ywajq posilki dostarczone przez administracjg w celach mieszkalnych
w nastqpujqcych

godzinach:
a) Sniadanie-7 .1 5.-7 .45.
b) obiad - 13.00.-14.00.
c) kolacja 17.15.-17.45.

-

2'osadzeni wychodzq. do-m.iejsc qracy w godzinach okreslonych w ksiqzce zatrudnienia.
osadzeni
zatrudnieni na1 zewnqtrz Zakladu Karnego ttrzymulq kolacjg wraz ze sniadaniem.
obiad
osadzeni
pracuiqcy pozazK otrzymujq po powrocie zpracy o g6dz. ts:io-tz:oo.

3' Po odbi6r posilk6w osadzeni

zglaszaiq siq indywidualnie,

w kolejnosci, nie zakl6cajqc
-'

Zab.rania sig odbioru posilk6w w pizimie lud same; bieliznie orazzainnych

porzqdku.

osadzonych.

4'Diety w poszczeg6lnych oddzialach wydawane sq w pierwszej kolejnosci.
S-Podczas. posilku ogranicza sig ruch do niezbqdnych potrzeb. Kol6jnoS6
wydawania posilk6w odbywa
siq wg. wskazah oddzialowego.
o'Bezposrednio po spoZyciu posilku, naczynia nale2y umy6 i ustawi6 w szafkach,
Szafki, w kt6rych
przechowywane sE naczynia i artykuly spoZywcze powinnybye utrzymane
we wzorowej czystogci.
7'osadzeni zatrudnieni.i uczestniczqcy w zajqciach'zoiororivyctr organizowanych przez
ioministraclg w
uzasadnionych przypadkach mogq otrzymyrvai positki w innych godlinach ni2'okreslone
w ust. 1
8' Skazany przebywajqcy poza zakladem-karnym, kt6ry bierze ioziat w szczeg6lnosci w czynnosciach
-kt6rem,
procesowych lub innych czynnoSciach wymagajqcych konwojowania,
a
ze wzglgdow
technicznych lub organizacyjnych nie mo2na wydai
lorqcego posilku, a zwlaszcza w przypadku braku
mo2liwoSci wydania
.posilku w godzinach ustalonycfr w porzqOku wewnqtrrnyr obowiqzuiqcyr
zakladzie karnym lub areszcie. sledczym, otrzymuje wyzyra/enie w postaci suchego prowi"irtu
o
odpowiedniei wartosci..odzwgaei i nap6j, z uwzgtqohieni6ni wieku skazanego, a w miarq
mo2liwosci

;

takze wymog6w religijnych i kulturowych. Skazlny, kt6rego stan zdrowia -tego wymaga,
otrzymuje
wyZywienie w postaci suchego prowiantu wedlug ws(azari leiarza.
ROZDZIAI.IV

Godziny, miejsce i spos6b poruszania siq po terenie zakladu karnego
s4

1' Osadzeni poruszajq

po

siq
terenie zakladu karnego we wlasnej odzie2y. Zabraniasiq korzystania z
urzqdzefi r.ekreacyjnych i sportowych w pantoflach rannych. Zabraiia sig samowolnego
wynos zenia poza
obrgb pawilonu zeczy nale2qcych do zakladu.
2. Na zajqcia sportowe skazani udajq sig w obuwiu sportowym.
3. zabrania sig poruszania sig po oddziale mieszkalnym w c2asie wydawania posilk6w
ustalonych w
rozkladzie dnia.
4'.Po.z.akohczeniu apelu wieczornego do god2.20.45 osadzeni mogq siq poruszac
wy{qcznie w obrqbie
oddzialu. m.ieszkalnego.TWqczeniem wyjscia na swietlica do bibli6t6t<i biaz na
z4g,6iaorganizowane
przez ad m inistracjg zal*adu.

5' Skazany na polecenie funkcjonariusza ma obowiqzek podda6 sig kontroli pobie2nej.
6' osadzeni zatrudnieni poza pawilonem mieszkalnym w celu identyfikacji ubrani sq w ubranie robocze
dostarczone przez administracjg jednostki. zabrania siq samowolnego opuszczanib
stanowisk pracy i

zdejmowania ubrania.

7'

Osadzeni zatrudnieni lub udajqcy sig do jnlVch czynnoSci

za

zgodq administracji mogq dokona6

prze.mieszczenia pod dozorem poza godzinami okeslonym i w ust.
1
B. Skazani zatrudnieni mogq uda6 siq do miejsca pracy niezwlocznie po
spo2yciu posilku.

ROZDZIAI. V

Godziny, miejsce ispos6b odbywania spacer6w
oraz korzystania z kqpieli
s5

1. Spacer odbywa siq w spos6b nastqpujqcy:
a) skazani odbywajq spacer w godzinach
b)

c)
d)

7:50

-

17:10 na placu spacerowym

przy

pawilonie

mieszkalnym zgodnie zzalwierdzonym planem spacerow zzaslrze?eniem pory obiadu,

W warunkach atmosferycznych ograniczajqcych widoczno$C godziny wydawania spacer6w mogq
ulec zmianie. W przypadku niekorzystnych warunk6w atmosferycznych skazanym decyzjq dyrektora

jednostki lub dow6dcy zmiany moZna zakazat korzystania zurzqdzah rekreacyjno * ruchowych oraz
silowych umieszczonych na placu spacerowym.
Przed rozpoczgciem spaceru osadzeni ustawiajq siq w swoim oddziale w szeregu lub w dwuszeregu,
w zale2no6ci od ich liczby, w ubraniach stosownych do pory roku iwarunk6w atmosferycznych,
Osadzeni poruszajq siq po placu spacerowym w spos6b dowolny, nie zakl6cajqcy ruchu innym
osadzonym,

e) Zabrania sig za6miecania placu spacerowego
zgodnie zzalwierdzonym planem,
0 Spacer oglasza oddzialowy wla6ciwego oddzialu mieszkalnego,
g) WczeSniejsze zakoficzenie spaceru moZe nastqpi6 na prosbg osadzonych,
h) W czasie spaceru osadzeni nie mogq porozumiewad sig z osobami postronnymi, przekazylvai im

i)
j)

k)

l)

jakichkolwiek przedm iot6w.
Skazany korzystajqcy ze spaceru moZe wynie$d na plac spacerowy plyny do picia do 1 litra. Po
zakohczonym spacerze osadzeni nie mogq wnosi6 na teren pawilonu mieszkalnego rueczy nie
bqdqcych ich wlasno$ciq w tym plyn6w wyniesionych na spacer,
Osadzeni w czasie spaceru mogq uprawiad gimnastykq, nie zakl6cajqc porzqdku spaceru,
Skazani podczas spaceru mogq korzystad z urzqdzefi rekreacyjno- ruchowych oraz silowych
umieszczonych na placu spacerowym zgodnie z regulaminem korzystania z zajqd rekreacyjnoruchowych. Ponadto osadzeni ramach godzin spaeerdw mogq uczestniczyd w zajqciach sportowych
zorganizowanych na placu spacerowym,
W razie naruszenia przez osadzonego ustalonego sposobu odbywania spaceru, spacer moZe byc
zakonczony przed czasem,

m) skazanemu przybylemu do zakladu karnego, a niekorzystajqcego ze spaceru z ptzyczyn
zwiqzanych z konwojowaniem, udziela sig dodatkowego spaceru w przeciqgu 7 dni od daty przybycia
do zakladu karnego, w godzinach okre$lonych w $2 ust,1 - rozk{ad dnia.

n)

Skazani kt6rym wydano decyzjg o umieszczeniu ich w celi, w kt6rej powierzchnia przypadajqca na
skazanego wynosi mniej ni2 3m2 majq prawo do spaceru diu2szego o p6l godziny jak okreSlono to w
art. 112$1kkw,
2, Czas kqpieli regulujq odrqbne plany tj.: plan kqpieli, wymiany bielizny i odzieLy oraz wydawania
Srodk6w higieny osobistej i Srodk6w do utrzymania czystoSciw celi mieszkalnej kt6re okre$lazalqcznik
nr 3.

3, Skazani osadzeni w celach wyposazonych w prysznice korzyslaiq z kqpieli w celi mieszkalnej w
dowolnie wybranym terminie nie kolidujqcym z porzqdkiem wewnqtrznym,

4. Skazany korzysta dwa razy w tygodniu z cieplej kqpieli. Skazany zatrudniony przy pracach brudzqcych
moZe korzystad z czqstszych kqpieli po uzyskaniu zgody od dyrektora.
S,Skazani osadzeni w celach nie wyposa2onych w prysznice korzystajq z kqpieli w ia2ni.
6,Arm atura sanitarna powin na byC wykorzystywa na zgod nie

z pveznaczeniem.

7. Kqpiel osadzonego chorego odbywa siq wedlug wskazah lekarza.
B. Wymiana bielizny osobistej, rgcznik6w, Scierek odbylva sig raz w tygodniu w dni kqpieli,
9,W przypadku gdy wymiana nie bgdzie moZliwa w danym dniu zostanie zrealizowana w ciqgu trzech dni
roboczych,
10. Wymianarzeczy wiasnych osadzonych znajdujqcych sig w magazynach depozytowych odbywa sig
w godz: 14:00 - 16:50 ;
a) dla oddz, | - go w pierwszy poniedzialek miesiqca
b) dla oddz, ll - go w drugi poniedzialek miesiqca ,
c) dla oddz, lll - go w trzeci poniedzialek miesiqca ,
W szczeg6lnych i uzasadnionych przypadkach lub gdy wymiana nie bgdzie moZliwa w danym dniu
zostanie zrealizowana w przeciqgu trzech dni roboczych.
,

ROZDZIAI. VI

Godziny i miejsce, w kt6rych dozwolone jest
palenie wyrob6w tytoniowych
s6

1' W Zakladzie K{nym w Bialymstoku. obowiqzuje zakaz palenia wyrob6w tytoniowych poza
wyznaczonymi przez Dyrektora jed nostki m iej sca m i.
2. Osadzeni mogq pali6 wyroby tytoniowe wylqcznie:
w czasie spaceru w wyznaczonej do tego ieru czqSci pracu spacerowego,
3)
'
b) podczas pracy - w czasie i miejscu wyznaczonym ptzezprzeiozonego,c) calodobowo w oznakowanym miejscu pawilonu mieszt<atnelo zvtylqczeniem czasu na apel i posilek,
ROZDZIAT. VII

llo66 i rodzaj wlasnej odziehy, bietizny, obuwia,
kt6re osadzony mo2e posiada6 w celi mieszkalnej
.

s7

1'osadzeni odbyruajqcy karg w zal<ladzie typu p6lotwartego otwartego mogq posiada6
w celi
mieszkalnej nastqpujqcq iloS6 odziezy i obuwia:
a) w okresie letnim obejmujqcym miesiqce maja do sierpnia,-. jednej pary spodni dtugich i dwie pary
kr6tkich spodenek, jednego swetra lub 9.d
bluzy, irzech koszuf lkostutei<;, jeonlj parv 6buwta I
.ie'onrii
sztuki okrycia wierzchniego,

i

b)

9)
d)

w okresie zimowym obejmujqcym miesiqce od listopada do lutego dw6ch par spodni
dlugich,
dw6ch swetr6w lub bluz, trzech koszul ( koszulekj, dw6ch par- obuwia
i jecjnej dztuki odz'iezy

wierzchniej,
ponadto 1 komplet dres6w i 1 para obuwia sportowego,

i

miesiqce przejSciowei marzec, kwiecieri, wrzesien' pa2dziernik (w miesiqcach przejgciowych
dopuszcza siq-mo2liwoSd posiadania przsz osaclzonych dopuszczalnej iloSci
od.iezy, oilfznv iuo
obuwia danego rodzaju. przewidzianego w okresie letnim lub zimowym), '
na posiadanie innej odzie?y wymagana jest zgoda dyrektora.
2' osadzony, ki6ry przestaje by6 zatrudniony lobowiqzany jest do natychmiastowego zdania do
magazyn u wczeSniej pobranej odzie2y roboczej.

.
e)

ROZDZ|AI Vill

llo56 iwymiary przedmiot6w, kt6re osadzony mo2e
posiadad w celi oraz spos6b ich pzechowywania,
a w razie potrzeby zasady ich uiywania.
s8

1' Za zezwoleniem Dyrektora Zakladu skazany moze posiadac w celi: a) odbiornik telewizyjny o
przekqtnejobrazu do 19 calioraz inny sprzgt rtvielektroniczny o mocy
nie przekraczajqcej 100 W iazdy,
bez moZliwoSci nagrywania i transmisji
zgody dyrekto.ra. skazany moze posiadad czajnik elektryczny bezprzewodowy wykonany
?'g?.
w klasie
bezpieczeflstwa nr 1
oznaczonego symbolem B lub
o'ostosbwanugo ,;gqrnie do sieci
qqgyo!9m ochronnym PE o mocy nie przekraczajqcej 1000 W.
3' w celi do B os6b mogq by6: 2 czainiki, 1 tv orAi 3 sztuki innych odbiornik6w energii
elektrycznej, w
celi powyzej B os6b osadzeni mogq posiadad 3 czajniki, 2 tv oraz
sztuk innych od'uiornit<ow entirgii

t!

elektrycznej.

ie

i

s

4' sprzqt elektroniczny qqed wydaniem osadzonemu podlega kontroli i oplombowa niu,przez
wznaczonego pracowni!1 lut funkcjonariusza, kt6ry dokonuje oflombowania sprzgtu. sprawdzeniu
podlegajq r6wnie2 ptyty CD,DVD, kartridZe.
?) zgwlw sprzgt odpowiedzialnoS6 ponosi ich posiadacz.
b,) -Osadzony mo2e posiadad lqcznie do 20 piyt CD,DVD , z czego w celi mieszkalnej s szt..
Wymiana
pfyt z magazynu nastqpuje nie czqsciej ni2 raz na 3 tygodnie.
c) jesli nastqpuje zakl6cenie ustalonego w zakladzie karnym porzqdku wewnetrznego przez

osadzonego lub uszkodzenie plomby kontrolnej sprzqtu i inne okoliczno6ci, przyznane zezwolenie na
posiadanie w/w sprzgtu mo2e zostaC cofniqte. W razie korzystania z odbiornika telewizyjnego,
radiowego lub innego sprzqtu elektronicznego niezgodnie z jego przeznaczeniem bqd2 w spos6b

zaki6cajqcy porzqdek posiadacz tego przedmiotu moZe byC pozbawiony korzystania z niego do
czasu podjqcia decyzji przez Dyrektora Zakladu,
5. Za posiadany sprzgt radiowo - telewizyjny oplaty abonamentowe ponosi osadzony lub jego rodzina.
6, Zabranla siq posiadania pojemnik6w o pojemno5ci powyZej 1 litra, wyrob6w w aerozolach oraz
artykut6w higienicznych zawierajqcych alkohol, Ponadto zabrania siq posiadania przedmiot6w, kt6rych
wla6ciwo$ei uzyskane po przerobieniu odpowiadajq cechom przedmiot6w niebezpiecznych mogqcych
stanowid zagro2enie dla porzqdku lub bezpieczefistwa w jednostce, WyZej wymienione przedmioty
podlegajq zdeponowaniu

7.l-qczna ilo$C iwymiary rzeczy, w tym Zywno5ci, znajdujqcych siq w posiadaniu skazanego w trakcie
pobytu w zakladzie karnym w celi mieszkalnej i w magazynie rzeczy wlasnych skazanego nie moZe
przekraczac 30 kg oraz pojemnoSci torby transportowej o kubaturze 0,17 m3, Przedmioty, kt6re moZe
posiada6 osadzony powinny umo2liwi6 swobodne jednorazowe przeniesienie ich przez osadzonego,
i wymiary tzeczy, kt6re skazany moze posiadad w celi mieszkalnej nie mogq przekraczac:
a) kubatury szafki wiqziennej przypadajqcej na skazanego dla posiadanej ZyivnoSci,
B, llo6d

b)

kubatury szuflady wysuwanej/pojemnika pod 162kowego lub odpowiadajqcej

im objqtoSci, dla

posiadanych rzeczy pozostalych,
c) I litr6w napoj6w w postaci sok6w, nektar6w, napoj6w gazowanych i niegazowanych oraz wody,

9, W przypadku stwierdzenia, 2e wymiary lub ilo$d tzeczy bgdqcyeh w posiadaniu skazanego w celi
mieszkalnej, naruszajq obowiqzujqcy porzqdek, skazany ma obowiqzek przekazad nadmiar rzeczy do
magazynu rzeezy wlasnych osadzonych, a je5li w magazynie tyn nie ma moZliwo9ci ich przechowywania
to przedmioty te przesyla sig na koszt skazanego, do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub
organizacji, W uzasadnionym wypadku przedmioty te mogq byC przeslane na koszt zakladu karnego.
10, W przypadku stwierdzenia, 2e wymiary lub ilo$d Eeczy skazanego utrudniajq konwojowanie, skazany
zobowiqzany jest do umieszczenia w pierwszej kolejno5ci w torbie transportowej caloSci posiadanej
przez niego Zywno$ci, a nastgpnie pozostalych fteczy zgromadzonych w celi mieszkalnej i magazynie
rzeczy wlasnych.
1 1. W przypadku stwierdzenia, Ze skazany posiada rzeczy wykraczajqce poza limity okre$lone w ust,8
postqpowanie z rzeczami jak w ust.9, W przypadku niewskazania przez skazanego odbiorcy tzeazy

przekazuje siq

je do magazynu rzeczy wlasnych

osadzonych, Do rzeczy tych stosuje sig przepisy o
likwidacji niepodjqtych depozytdw majqce zastosowanie w przypadku postgpowania z niepodjqtymi
rzeczami wlasnymi przez skazanych, kt6rzy dokonali ucieczki, nie powrdcili z przepustki w wyznaczonym
terminie, zmarli lub zostali zwolnieni z jednostki,
12, Zy,ivno$O o ciqZarze nie przekraczajqcym 6 kg w celach moZna przechowywaA wytqcznie w szafkach
wigziennych przypadajqcych na jednego skazanego. ZywnoS6 zapakowana hermetycznie moze byd
przechow5ruvana w szufladach przy-t6Zkowych, nie dotyczy napoj6w, zgodnie z przepisami sanitarnymi,
Dokonywanle przez osadzonych zakup6w artykul6w 2ywnoSciowych (za wyjqtkiem napoj6w) w kantynie
nie moze powodowad przechowywania ZywnoSci poza szafkami do tego przeznaczonymi oraz po
terminie przydatno$ci do spo2ycia,
13. Osadzonemu wolno posiadac w celi mieszkalnej prasq codziennq z ostatniego tygodnia, a inne
czasopisma w ilo6ci do 3 numer6w oraz ksiqZkiw ilo$ci 4 egzemplarzy
14. Dyrektor Zakladu mo|ewyrazid zgodq na posiadanie w celi przedmiot6w warto$ciowych i innych, Za
utratg przedmiot6w wydanych osadzonemu na jego proSbg Zaktad Karny nie odpowiada.
15, Sprzqt elektryczny posiadany przez osadzonego musi byd sprawny technicznie, nie moZe byd
przerabiany, a takZe naprawiany przez osoby nieuprawnione. Odbiorniki energii elektrycznej winny byi
wyposaZone w oryginalne przewody dostosowane do gniazd prqdowych tzn, posiadad plaskq wtyczkq,
lub jeSli wymaga tego urzqdzenie elektryczne posiadad wtyczkg z otworem na bolec uziemiajqcy.
Skazany zobowiqzany jest u2ytkowad posiadane urzqdzenie elektryczne zgodnie z instrukcjq obslugi a w
przypadku zauwa2enia nieprawidlowo$ci w dzialaniu eksploatowanych urzqdzefi elektrycznych o tym
fakcie niezwlocznie poinformowa6 oddzialowego, Zabrania siq dokonywania samodzielnych napraw i
p

rzer6bek urzqdzer\ elektrycznych,

Z

i

powyZszego sprzgtu naleZy korzystac w spos6b nie zakl6cajqcy porzqdku spokoju innych
osadzonych.
16, Zabrania siq wnoszenia jakichkolwiek rzeczy osadzonym powracajqcym z ozynno6ci procesowych
orczz zezyvoleh na czasowe opuszczenie terenu zak{adu.
17. Administracja zakladu karnego nie ponosi odpowiedzialno6ci za szkody w przedmiotach wlasnych
skazanych posiadanych w celach otaz w przedmiotach wydanych przez zaklad, kt6re podlegajq
zwrotowi,

1B,W celach mieszkalnych osadzeni mogq posiadad tylko leki przepisane przez lekarza

w

ilo6ci

jednodniowej dawki lub odpowiadajqce calej kuracji, o ile leki te nie sq zaliczane do lek6w silnie
dzialajqcych, odurzajqcych lub psychotropowych oraz zakupionych w kantynie.
19, Po uzyskaniu zgody przez osadzonego od lekarza i Dyrektora zakladu karnego leki oraz witaminy

rodzina osadzonego moze przekazae osadzonemu za posrednictwem
sluzby zdrowia zakladu karnego.
20'Leki niewiadomego pochodzenia bgdq komisyjnie nirr"=on".
21' Zabrania siq uZywania sprzgtu kwatbrunkowego niezgooni" r jego przeznaczeniem.
22'Osadzony ponosi odpowiedzialnoS6 materialnqzaszkody wyrzqdzonew
mieniu zakladu.

23' Skazanemu, kt6ry korzysta zzezwolefi na opuszczenie tatt"ou karnego w
trybie art.138g7 iB,
art'91$7, art.92pkt9, art. 14'1a$1,art. 165g2 kkw umozliwia siq zdepon'owanie
swoich Eeczy w
magazynie.

24'Zaklad

karny zapewnia kuchenkielektryczne skazanym odbywajqcym karq w zakladzie
karnym typu
otwartego, kt6re sq wypoZyczane pzez oddziarowych w gjodz. g:o0-iz:so
i ta:rjo -20:30.
25' Rzeczy wlasne posiadane przez osadzone_go przy priyjqciu do jednostki
lub nadesrane, przyjmuje sig

do magazynu rzeczY wlasnych osadzonych. do ma6d=vir'ii.czi wlasnych
mozna przyjqeod jednego
osadzonego:

a.) odzi.eZ, bieliznq,

obuwie,drobny sprzqt elektroniczny, urzqdzenia elektryczne, Srodki lqcznosci
w ilosci
do 1B kg.
b) jeden odbiornik telewizyjny o przekqtnej obrazu do 19 cali, jeden
odbiornik radiowy lub jeden
sdhuarzacz plyt CD.

26'

W przypadku stwierdzenia nadwyZki yeczy wlasnych wyszczeg6lnionych w ust.25.
osadzony w
pisemnym oswiadczeniu wskazuje oso6q, instytucjg lub organizacjgl
ktOrej mogq by6 wydane lub
prze-slane zdeponowane przedmioty na jego koszt.
27. Do magazynu rzeczy w{asnych nie przyjmuje siq:

a) zywno6ci
b) broni iamunicji
c) alkoholu
d) lek6w
e) tytoniu i wyrob6w tytoniowych
f) Srodk6w latwopal nych
g) pzedmiot6w, kt6rych gabaryty przekraczaiqwymiary 50 cm x
50 cm x 50 cm,,
28. Osadzonym zabrania sig przekazywania"innym osidzonym jakichkolwiek
frzedmiot6w bez zgody
Dyrektora;
29' Zabrania siq przerabiania przedmiot6w w taki spos6b by uzyskiwaly wlasciwoSci
odpowiadajqce
cechom przedmiot6w niebezpiecznych mogqcych stanowit'zagro2enie dta porzqdt<u
tuo bezpiecieristwa
jednostki.
30. Zabrania sig posiadania torby podr62nej w celi mieszkalnej.
31. W celi mieszkalnej ska:any moZe posia-dad dodatkowo kubek. W zaltadzie karnym
typu otwartego w
c.eli mieszkalnej moze znajdowad siq jedna patelnia ijeden garnek o pojemnosci
nie"prz6kraczaiqceiz
litr6w.

ROZDZIAI.IX
D.n.i,

go1lzjny i

m

iejsca przyjmowan ia osadzonych

pzez Dyrektora Zakladu i innych przelo2onych, lekazy oraz spos6b
skladania pisemnych wniosk6w, skarg i piOSO.
se
1. Dyrektor Zakladu iZastqpca Dyrektora oraz kierownicy poszczeg6lnych dzialow przyjmujq
osadzonych
w. dni robocze w godzinach pracy administracji (w" pomieszczeniach administracyjnych pawilonu
mieszkalnego) w miarg zglaszanych potrzeb zgoinib z ierminem i miejscem przymorir-ariia
skazanych

na rozmowy. (Zalqcznik nr 4)
ProSby kierowane do Dyrektora Zakladu osadzeni skfadajq do funkcjonariusza pelniqcego
sluzbq w
od9_ziale mieszkalnym lub wychowawcy codziennie w godzin"'ch z,go
19:00.
4' osadzeni pisemne wnioski,.skargi i proSby kierorriane do organ6w wykonujqcych orzeczenia mogq
przedlo2y6' tym organom za posrednictwem wlisciwego wychowawcy.
5' .Prosby, skargi i wnioski kierowane do organu wtisciwego do icir rozpatrzenia osadzeni wysy{ajq
za
poSrednictwem adm inistracji zakladu.

2'

o'Osadzeni ptzyjmowani

sq przez lekarza zal<ladu w

pomieszczeniu stu2by zdrowia zgodnie z

regulaminem Zakladu Opieki Zdrowotnej Zatdadu Karnego w Bialymstoku .(Zatqcznik
nr S)

ROZDZIAI. X

Dni, godziny, miejsce i pozqdek pzeprowadzania widzefi.
$10
1. Skazani pracujqcy korzystajq z widzefi w niedzielq w godz. 8,30

:

15.30, pozostali skazani korzystajq

z widzefl w niedzielg iponiedzialek w godz, 8.30 * 15,30, Rejestracja widzeh odbywa sig w

dniach

widzefi w godz. 8.15 - 13,00,
2, Widzenia odbywajq siq w nizej wymienione dni $wiqteczne: ll Dzieh BoZego Narodzenia iWielkanocy
3 Maja, 11 lisiopada. W inne dni 6wiqteczne jeZeli wypadajq w niedzielq lub poniedzialek widzenia siq
^:^ uur.JyvvdJq,
^!L. ^.,^i^
ilrv
3, Osobom nagrodzonym zezwoleniem na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorujqcej,
,

umozliwia siq wykorzystanie tych nagr6d takZe w kaZdy dziefi roboczy
Rejestracja widzeri odbywa siq w godz. 8.15 - 13,00.

w 9od2,9.00.

-

15,00,

4, Osoby do lat 1B mogq korzysta0 z widzefl tylko pod opiekq os6b peinoletnich,

i ukarany moZe odbywad widzenie nie wigcej niZ z dwoma osobami doros{ymi, Liczba os6b
niepelnoletnich nie podlega ograniczeniu, Dyrektor jednostki mohe zezwoliC na udziai w wigkszej ilo$ci
os6b pelnoletnich podczas widzenia,
6, Widzenie z osobq nie bqdqcq czlonkiem rodziny lub innq osobq bliskq skazany moZe olrzymal za
S,Skazany

zezwoleniem dyrektora.

7, Skazanemu korzystajqcemu z widzenia w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody dyrektora
lub dow6dcy zmiany( w dni wolne) moZna zezwoli| na przedluZenie czasu jego trwania .
B, W przypadku znacznej liczby os6.b zamierzajqcych odbyd widzenie

w dniu udzielania widzefi, pelniqcy
slu2bg dow6dca zmiany moZe odstqpid od realizacji zezwolenia dyrektora dotyczqcego polqczenia
przys{ugujqcego limitu widzefi

,

9, Za przyjqcie od osoby odwiedzajqcej jakichkolwiek przedmiot6w, skazany podlega odpowiedzialno$ci
dyscyplinarnej,

10. Widzefi udziela siq w sali widzefi w $wietlicy centralnej, widzeh w oddzielnym pomieszczeniu bez
osoby dozorujqcej - w pomieszczeniu do tego pzeznaczonym, MoZliwe jest udzielanie widzefl w innych
miejscaeh wyznaczonych przez dyrektora Zakladu Karnego,
11. Wielko$ci poczqstunku spoZywanego na miejscu nie limituje siq.

12.Termin wykorzystania nagrody w postaci widzenia 30 godz, poza terenem zakladu karnego oraz
przepustki wielodniowej skazany kaZdorazowo uzgadnia z wla6ciwym wychowawcq, Ponadto, skazani ci
powinni posiadai niezbgdne Srodki finansowe na czas podr6Zy do miejsca pobytu, Zgloszenia nalezy
dokonad co najmniej na 15 dni przed planowanym terminem wyj6cia,
13.Osoba odwiedzajqca skazanego przy wejSciu do Zak{adu deponuje funkcjonariuszowi rejestrujqcemu
widzenie dokument stwierdzajqcy jej tozsamo6C wyposa2ony w zdjgcie:

*
-

-

dowod osobisty;

legitymacjasluZbowa;
dowodu tozsamoSci cudzoziemca:

dokumentpaszportowy;
i^-..t. ,,
^,^,,,^ l6Luy
prdvvu
I

legitymacja szkolna w przypadku osoby nie pelnoletniej w wieku szkolnym;
o6wiadczenie opiekuna dziecka w wieku przedszkolnym;

14. W czasie udzielania widzefl zezwala siq na spoZywanie artykul6w nabytych przez osoby

odwiedzajqce na terenie zakladu karnego. Artykuly Zylvno6ciowe i napoje, kt6re zostaly zakupione i nie
spoZyte w trakcie widzenia zabiera ze sobq osoba odwiedzajqca,

ROZDZIAI. XI

Dni, godziny i miejsce odprawiania nabo2efstw, odbywania
spotkaf religijnych oraz nauczania religii

sl1

1

Skazany ma prawo.

i

z

wykonywania praktyk religijnych korzystania
poslug religijnych oraz
bezpo5redniego uczestnictwa w nabo2ehstryairr. era[tyt<i religijne w zariradzie rarnym
ooSyrvaje sie w
dni Swiqteczle w godz. 7.30 B.3o w Swietlicy centialnej, w-' pozostale dni w kapticy w 6ooi.'1
i
pomieszczeniu klubu pracy w godzinach ustalonych prze) kapelan6w.
Skazany
pru*o sluchania
naboZehstw transmitowanych przez Srodki masowego'przekazu, a tak2e do posLdania
niezbqdnych w
tym celu ksiqzek pism i przedmiot6w.

-

2. Osadzeni mogq brad udzial w

ru

naboZefistwach, spotkaniach religijnych

i

*

nauczaniu religii w

wyznaczonych grupach, w kaplicy lub innym wznaczonym pomieszczeiiu'zuwzglqdnieniem potleby
zapewnienia prawidNowego toku postqpowania liarnego oraz'zapewnienia porzqdki i bezpieczeristwa
w
Zakladzie.
3' Wykonywanie praktyk religijnych powinno odbyaruad sig w spos6b nie zakl6cajqcy spokoju innych
osadzonych i ustalonego porzqdku.

4'

z

Osadzeni pozostalych

Wznan chcqcy. skozystad poslug religijnych, mogq spotkac siq z
przedstawicielami zryiqlryy.ryYznaniowYch i religijnych po uprzednim
u-zgodnieniu Dyrektorem w dn
robocze w godzinach 9'00-17.45 w wznaczonym przez administracjg -pomiesiczeniu.
Spotkanie w
innym terminie jest moZliwe zv'rylqczeniem pory obiadu, po uzgodnienid i abministracjq jednostki.

i

ROZDZ|AI_ Xtl

czqstotliwo66, terminy, miejsce i spos6b dokonywania zakup6w artykul6w 2ywnoSciowych i
wyrob6w tytoniowych oraz przedmiot6w dopuszczonych do sprzeOaZy

s{2
1.' Osadzeni dokonujq zakupu artykul6w ZyrvnoSciowych i wyrob6w tytoniowych oraz innych
artykul6w
dopus-zczonych do sprzedaZy, w formie bezgot6wkowej na
fodstawie paragon6w generowanyci przez
dzial finansov'ty' zakup6w
{ngzna dokony,vaCco. nalmniel tizy razy w mieslqcu. Us-tala siq naitqpujqce
terminy: do 4-go, do 14-go i do 24-go kaZdego miesiqca. dkazini ki6rzy nie mogli zrealizowaeup#wirbn

do zakup6w w v'tyzej wznaczonych terminach, mogq dokonad zaiup6w

ri pierwszq niedzielg po
IUpl"giu wynagrodzefi.na podstawie wystawionych przezdzialfinansowy paragon6w.
2' Zakup6w mozna dokonac w kantynie po uprzednim zgromadzeniu na-koncie pozostajqcym do
dys_pozycji osadzonego Srodk6w pieniq2nych.
3. Skazani odbyrvajqcy karg pozbawienia wolnoSci w zakladzie karnym typu otwartego mogq
dokonywa6
zakup6w w kantynie w formie got6wkowej. Na dzieri zakup6w usiala liq kazoy jzwarter miesiqca
z
wyjqtkiem dni Swiqtecznych. W przypadku gdy w czwartek wypada ozieri swiqteczny zakupy rortanq
zrealizowane w nastgpnym dniu roboczym.
4. Srodki pienigZne skazanym przebywajqcym w zakladzie karnym typu otwartego wyplaca siq
dwa razy
w miesiqcu, tj. w dniu vvyplaty wynagrodzenia za pracq osobom 2atruonionym oJpAtniie ora.w ostatni
czwartek miesiqca, na pisemnywniosek zainteresowanego. Dodatkowo S16Ot<i pienigzne skazany
moze
otrzymad zazgodqdyrektora, przed opuszczeniem zakladu karnego na przepustkg.'
5. Pakowania zakupio.nych rzeczy dokonuje sprzedawca w obLcnoSci kupujqfego
zamykajqc torbq
tasmq samoprzylepnq lub urzqdzeniem zgrzewajqcym. Paragon fiskalny oro6u'#rr""dajqca pizet<azuje
osadzonemu.

6. Jezeli skazany bgdzie posiadal Zywno6d, kt6rej wymiary lub iloS6 bqdq naruszaly obowiqzujqcy
porzqdek, to realizacja uprawnieh skazanego, o kt6rych mowa w art. 113a g 1
KKW ( Zakupy) OqOiie
mo2liwa dopiero w6wczas, jeZeli skazany bqdzie posiadal w celi mieszkalnej nie wigcej ni2 6 kg

zywnoSci.

ROZDZIAI. XIII

Godziny i spos6b przyjmowania iwydawania korespondencji oraz paczek
s13

l.Paczki z Zywno$ciq sq dorgczane za po$rednictwem Zakladu Karnego przez podmiot lub punkt
przygotowujqcy paczkg' tzw,,,kantynq".
2,Skazany ma prawo otrzymac raz w miesiqcu paczkq Zyrrvno$ciowq, w sklad kt6rej wehodzq artykuly
2ywno$ciowe lub wyroby tytoniowe zakupione za po$rednictwem zakiadu karnego. Skazany otrzymuje
paezkq ZywnoSciowq po zloZeniu zam6wienia na pi6mie oraz po pokryciu koszt6w przygotowania
paczki, Zam6wienie mo2e byi r6wnieZ zto|one przez osobq najbli2szq,
2a. JeZeli skazany bgdzie posiadal 2ywno66, kt6rej wymiary lub ilo56 bgdq naruszaiy obowiqzujqcy
porzqdek, to realizacja uprawnieh skazanego, o kt6rych mowa w art,113a $3 KKW ( paczka
zywnosciowa) bedzie mozliwa dopiero w6wczas, jeZeli skazany bqdzie posiadal w celi mieszkalnej nie
wiqcej niZ 6 kg ZywnoSci,
3. Dyrektor zakladu moze zezwolid na wniosek lub po zasiqgniqciu opinii lekarza ze wzglqdu na stan
zdrowia skazanego na czqstsze otrzymywanie paczek,

4, Przeslanie osadzonemu odzie2y, bielizny, obuwia, przedmiot6w osobistego uZytku, Srodk6w higieny
osobistej i lekarstw moZe nastqpiO na podstawie odrgbnego zezwolenia Dyrektora Zakladu. Ponadto
przestane lekarstwa powinny byC zapakowane w oddzielnej paczce, gdzie nastqpnie zostanq przekazane
bezpoSrednio do sluZby zdrowia.
5. Artykuly 2ywno6ciowe uznane przez lekarza lub innego uprawnionego pracownika siuZby zdrowia za
nie nadajqce siq do spoZycia, podlegajq zniszczeniu w obecno$ei osadzonego,
6. Paczki higieniczno odzieZowe przyjmowane sq do zakladu w godzinach 8:00-14:00. Paczka

-

-

odzie2owa bez naklejonej czq$ci talonu nie bqdzie przyjmowana do jodnostki, spis
powinien
znajdowaO sig wewnqtrz paczki,
zawarto$ci
7 , Paczki higieniczno- odzieZowe wydawane sq w $rody do godziny 17 ,45.
B, Przy przyjqciu do zakladu paczka podlega kontroli, do kt6rej mogq by6 wykorzystane odpowiednie
urzqdzenia,6rodki techniczne, a takZe psy specjalne, Wymiary paczki nie mogq byd wiqksze niZ 50cm
higieniczno

x50cm x 30cm,

L

Paczki wydawane osadzonemu, poddaje siq kontroli w jego obecno$ci.

10, Opakowafi po paczkach nie wydaje siq,
11. W godzinach pracy administracji korespondencjg prywatnq skazanych przyjmuje i wydaje oddzialowy
jednozmianowy, po godzinach pracy administracji obowiqzki te przejmujq oddzialowi oddzial6w
mieszkalnych,

l2.Skazany dolqcza

do

korespondencj i, Potwierdze

n

korespondencji urzgdowej
i

druk pisemnego

potwierdzenia odbioru

e wydaje oddzi alowy,

13, Korespondencjq urzqdowq adresowanq do osadzonych wydaje funkcjonariusz lub pracownik dzialu
15,30, W przypadku nie obecnosci skazanego
ewidencji od poniedzia{ku do piqtku w godz. 7:30
korespondenejq niezr,vlocznie wydaje siq po przybyciu do jednostki,
14. Korespondencja kierowana do Europejskiego Trybunalu Praw Cztowieka oraz innych organow
ochrony praw czlowieka moZe byd przekazywana przez osadzonych upowaZnionemu przez Dyrektora

-

pracownikowi Sluzby Wiqziennej (od poniedzialku do piqtku - wychowawcy d/s pomocy
postpenitencjarnej a w sobotg,niedzielg i dni Swiqteczne -wychowawcy dyZurnemu) od godz,B,O0, do
god2.15.00, lub wrzucana do odrqbnej oznakowanej skrzynki przeznaczonej na takq korespondencjq
umieszczonej na Scianie w oddziale mieszkalnym w godz,6,15 -18,00. Korespondencja ze skrzynek
odbierana jest w dni robocze, Potwierdzenie na odbi6r w/w korespondencji wrzuconej do skrzynki, jest
wystawiane w dniu roboczym Wzez upowa2nionego funkcjonariusza- wychowawcg d/s pomocy
postpenitencjarnej.
1S,Sprzqt RTV, elektroniczny

iinne przedmioty, na kt6re osadzony posiada zgodq Dyrektora Zakladu sq
przez
magazyn nie p62niej niZ w ciqgu 5 dni roboczych. Sprzgt dostarczany do zakladu
wydawane
powinien
odpowiednio zabezpieczony i znajdowad siq w opakowaniu kartonowym,
byd
karnego
16. Listy adresowane do osadzonych iwysytane przez nich nie mogq zawierac Zadnych przedmiot6w,
ZywnoSci, u2ywek oraz innych przedmiot6w nieokreSlonych jako korespondencja. Dopuszcza si9
m ozl iwo6 6 p rzesyla n a kart tel efo n icznyc h or az znaczk6w pocztowych,
i

ROZDZIAI. XIV

Dni, godziny i miejsce bezpo6redniego kontaktowania s!g z pzedstawicielami podmiot6w,
o
kt6rych mowa w art.3gg lKkw.
s14

1' Przedstawiciele stowarzyszefi, fundacji, organizacji oraz instytucji, a tak2e kosciol6w i innych
z/Viqzk'w wyznaniowych oraz.osoby god.ne ziufania'wspierajqce spolecznq readaptacjq
skazanych
mogq przebywac na terenie jednostki kaZdego dnia w gooi. a.oo- 12,00 po
i,prruinim uigoonienil-z

Dyrektorem.

2'

Wyszczeg6lnione. podmioty mogq w porozumieniu z dyrektorem prowadzic
dzialalnoSc
resocjalizacyjnq, spoleeznq, kulturalho - o5wiatowq, sportowq i religijnq
w wyznaczonych
pomieszczeniach jednostki.

ROZDZIAT- XV

osoby upowa2nione do przyznawania nagr6d i ulg oraz wymierzania kar dyscyplinarnych
s15
1.' upowaznia siq Zastgpcq Dyrektora do przyznawania nagr6d i
ulg osadzonym oraz wymierzania kar
dyscyplinarnych zawartych w Kodeksie karnym wykJnawczym, a tak2e rozpatrywania pr6sb

osadzonych

2' Zgodnie.z art'141$ 1 i 3 kkw w dni wolne od sluzby upowaznia siq dow6dca zmiany, do
udzielania ulg
w postaci dlu2szego widzenia.
ROZDZIAI. XVI

Godziny, czas tnlrrania imiejsce korzystania
z samo inkasuj4cych aparat5w telefonicznych
s16

l.Skazany ma prawo korzystad codziennie na wlasny koszt lub na koszt rozm6wcy z samo inkasujqcego
aparatu telefonicznego znajdujqcego sig na oddziale mieszkalnym w kt6rym przeOywa
osadzony od'
zakoficzenia apelu porannego do 20.40.zwylqczeniem pory na posilki, sfrzqianie boJziaru
i apet.
2 . Rozmowy telefoniczne skazanych w zk iypu pototwdrtelo mogq podtbgab kontroli
adminisiracji
za(adu karnego.

3' Czas trwania
korzystanie

rozmowy_nie jest ograniczony. W przypadkach, gdy realizacja tego prawa narusza
przez inhych osadzonych, czls trwania rozmowy moze zostad

z aparatu telefonicznego

ograniczony.

ROZDZ|AI XVtl
Obowiqzki osadzonych funkcyjnych, Swiefl icowych:
s17
1' Na podstawie $ 6.1
.Regulaminu organizacyjno

- porzqdkowego

wol noSci Dyrektor Zakladu wyznacza s t<aza nybn fu n kcyj nych.
Zakres obowiqzk6w osadzonego fun kcyjnego - Swiefl icowego:

a)

b)
c)

wykonywania kary pozbawienia

wsp6lnie z wychowawcq oddzialu inicjuje zalqcia K-O i sportowe, zglasza w tym zakresie
wnioski
proSby osadzonych,
organizuje i przeprowa dza zaiqcia K- o w oddziale mieszkalnym
codzienne kontroluje porzqdek w pomieszczeniach oddzialu przeznaczonych do zajq6 kulturalno oswiatowych i sportowych i zglasza swoje spostrze2eniawyihowawcy,

.. wykonuje inne polecenia
d)
sportowych

auiqzane

z

zadaniami

w zikresie zaige rutturalno- oswiatowych

i

i

2' Spo6r6d osadzonych zatrudnionych w grupie wznacza sig osadzonego funkcyjnego zwanego dalej

,,grupowym" do kt6rego obowiqzk6w naleZy:
a) zna6 stan grupy zatrudnionych oraz miejsce pracy poszczeg6lnych osadzonych,
bi przeprow a-dza6, zbi6rkg osadzonye h na czas kontroli przeprowad zonei przez przedstawicieli zakladu,
c) zglaszaf pracodawcy i administracji zakladu uwagi o nieprawidlowo$ciach,
d) wykonywaC inne polecenia przelo2onych.
g, W wieloosobowej celi mieszkalnejwyznacza siq starszego celi, kt6ry informuje wta$ciwych
przelo2onych o potrzebach bytowych i sanitarnych skazanych oraz o stanie sprzqtu'

Dyrektor zakladu karnogo moZe powola0 rzecznika skazanych w kaZdym typie zakiadu spo6rod
kandydat6w zgloszonych przez skazanych.
b, Rzecznicy reprezentujq o96l skazanych przebywajqeych w oddzialach polotwartych i otwartych

4,

6, Rzecznikowi skazanych powierza siq nastqpujqce zadania:
a) wsp6ldziatanie z administracjq w celu utrzymania wla5ciwej atmosfery wychowawczej,
b) opiniowanie i konsultowanie problem6w dotyczqcych spray/ bytowych, inicjowanie zajqd kulturalno
o$wiatowych, sportowych, prezentowanie poglqd6w iwniosk6w skazanych w sprawach w/w na

-

okresowych spotkaniach z dyrektorem

ROZDZIAI. XVIII

Obowiqzki z zakresu ochrony pzeciwpo2arowej dla osadzonych przebywajqcych na terenie
jed nostki organizacYjnej.

$18

1,

Skazani przestrzegajq postanowieh zawartych w lnstrukcji PrzeciwpoZarowej Og6lnej oraz
postanowiefi z Instrukcjiw przypadku powstania poZaru lub innego miejscowego zagroZenia.

Z.

Skazany natychmiastowo powiadomienia przeloZonych o zauwa2onym zagro2eniu
bezpieczehstwa po2arowego,

3.

Skazany zobowiqzany jest uZytkowa6 posiadane urzqdzenia elektryczne zgodnie z instrukcjq
obslugi, a w przypadku ziuwaZenia nieprawidlowo6ci w dzia{aniu eksploatowanych urzqdzefi
elektrycznych powinien o tym fakcie poinformowad oddziatowego'
ROZDZIAL XIX
s1e
Zasady utrzymywania kontakt6w skazanych z osobami bliskimi (rodzicami, rodzefistwem,Zonq,
konkubinq, dziedmi) za po6rednictwem komunikatora SKYPE'

l.ZazgodqDyrektora Zakladu Karnego zezwala sig na korzystanie z{qczno3ci zrodzinqiosobami
bliskimi za po5rednictwem programu SKYPE'
2, Wideo rozmowy odbywajq siq w sali komputerowej na oddziale lll, od poniedzialku do soboty w
godzinach Br00 - 12:30 oraz14:00 - 16;30,
Skazani z oddzialu lll korzystajq z wideo rozm6w w poniedzialki i wtorki ,
Skazani z oddzialu ll korzystajq z wideo rozmdw w $rody i czwartki,
Skazani z oddzialu I korzystajq z wideo rozm6w w piqtki'
W soboty umo2liwia siq wideo rozmowy skazany zatrudnionym.
3, Rozmowa trwa do 60 min.
4. pierwszdristwo rozm6w uzyskujq skazani sprawujqcy pieczq nad dzieCmiw my6l art,87a kkw, osoby
kt6rych rodziny zamieszkale sq w'znacznej odleglo$ci od zakladu karnego, osoby nie odwiedzane na
terenie jednostki penitencjarnej.
5. Skaz'any ubiegajqcy sig o zgodq na wideo rozmowg wskazuje w pro$bie, osobq i stopien
pokrewie6'stwa os6tjy-z t<iOrq cnce przeprowadzi6 rozmowg, przewidywanq datg tej rozmowy i nr,
uZytkownika Skype (Zatqcznik nr 7 ),
jej nie udzieliO w
6. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach rozmowq moZna przerwad lub
zgody.
pomimo
wcze$niej
udzielonej
wyznaczonym terminie,

l]:!9].:ln :.lTo*y iest wvznaczanv p.rzezoddzialowego petniqceso sruzbs w oddziale trzecim,
I,3^i^i*i^:1?.*{:1teii,"fi;1;',ffiffii'J,5iff:J;#JiffiLi"'Ji}ff?,HLfi'''#;T;lare
; i"b ;*;i+; i r,ioii ;; ;i ;;** ; ffi i;i ; kil;
l^y g:yt_:ry i ? y: :? 11 gI 223,9\y:aned
ustironych
;,,,.biil jffi,;;;il;n";:e tre$ci
n:::*:ly:TjSllf Flgi,?_sKylE,
=#iJl"s;
o*ipiui;J4;M,
jil;;;ifi;ffi;;ffitU;
9:,:"'3:I:1H 9:11?j* fl.?,['-lv.lyyzyr_azaiicvor
w,is.'i'"
i,b- JuJiv*iiJif"";ffi;;i=eiiEp"er,
H:fff,T5^q1Y,:':?::?,:Y:1:3UP.
fl1Y"frv'i i"
przerwany
lo$akt mo2e by6

#;G;;;;,

lub zakonczo;t
9' Rozmowy skazanych'wzk,typu p6totwar:ieijo mogA-pooiegad'kontr:oliadministracjizakladu
karnego.
ROZDZIAI. XX

Przepisy koricowe

s20
'l
'Traci moc: Zarzqdzenie Dyrektora Zakladu Karnego w Bialymstoku nr
w sprawie porzqdku wewngtrznego Zakladu Karnegb w Bialymstoku

12 z dnia 26 czerwca 2015

roku

2, zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 01 pazdziernik 2016 r.

a

,Qyrektor

tl

Zakladu XarrfeOo w {ialymstoku
t.a\
plk mgr PiotiKondraciuk

Zal4czniknr

1,

WYKAZ OBIEKT.W KULTURALNO .
OSWIATOWYCH
oRAZ TERENOW REKRpacY.rf{ycH

rJrzqdieruasportowo
Biblioteka

-

-

rekreacyjne na placu spacerowym

oddz, L

Czfielnia- oddz. I.
Swietlica centralna

-

pafier.

Boisko do gry w siatk6wkg plazowa
Boisko do,gry w koszyk6wke

FIan korzystania przez skazanych
ze Swieflicv

I oddzial
po n iedzia le k

19.35-20.35

wtorek

ro0a

:zwartek

robota
niedziela

lll oddzial

18.30-19.30

16.00-17,00

8.00-9,30
L8,30-20,30

15.35-17.0s

11.20-12.50
18,30-20.30

8.00-9.30
L4.00-15.30

9,40-1.1",70

%

%

9,40-

tt.to

1"8.30-20,30

liqtek

ll oddzial

%

9.40- Lt.ta
i.8.30-20,30

r"8,30-20,30
19.35-20.35

F
^^
r.r,vv-rJ,5u
^

9.40-1.1,10

r.5,35- 17,05

8.00-9.30
1s,35-17.05

11,20-12.50
L4,00-15,30

11,,20-3.2,50

8,00-9.30
14.00-15,30
-

15.35-17,05

%

09,40-11,10

11,20-12,50
4 A d^

TL,20-12,50
14,00-15.30
16,00-17,00

08,00-09,30
15,35-17,05
r.8,30-1,9.30

ZalqczniknrZ

PIan korrystania przez skazanych z biblioteki

ODDZTATTERMIN

GODZINY

Snooe

14,00-17.00

PL{TEI(

14,00-17.00

I
UWAGI

ODDZIAI, II

TERMIN

GODZINY

PONIEDZIAI,EK

08.00- 12.55

WTOREK

08.00- 12,55

SRODA

08.00-12,55

CZWARTEK

14.00-17.00

PL{TEI(

08,00- 12.55

UWAGI

ODDZIAI, III

TERMiN

GODZINY

WTOREI(

14.00-17,00

CZWARTEK

08.00- 12,55

UWAGI

OSADZENI ZATRUDNIENI MOG.{ KORZYSTAC Z BIBLIOTEKI W
SOBOTY W GODZINACH 8.OO-12.00

, V wllqlkevt'J,m-;yuagiuch aq-Jgadg alldaetoaegq asqdzeni m0
sltqrz,v;tai. r bib|iqleki ppztt wyztwar,on!ru1. . terruinqlni dlq.
" P-a-8-?,czegdlry)ch oddzigldw,

Zal1czniknr

3

PLAN K,{PIELI, WYIVTIANY BIELIZNY I ODZIE1LV ON,IZWYDAWANIE
SRODKOW
IIIGIENY OSOBISTEJ SRODK6W DO UTRZYMANIA CZYSiOSCT WbPr,ACrr
MTESZKALI\TycH

I

Termin k4pieli

Oddzial

Poniedzialek

II

Godziny k4pieli

(skazani nie
8,00
pracuj4cy,
pozostaj4cy na terenie

-

9.30

ZK)

III

09.35

- 11.00

14.00

-

(skazani nie

pracuj4cy,
pozostaj4cy na terenie

ZK)

I ,II, III

(sl<azani
praeuj4cy na terenie

17.00

ipozaterenem ZK)
Sroda

III

(skazani nie

8"00

pracuj4cy,

- 9.30

pozostaj4cy na terenie

ZK)
I (skazani

nie

09.3s

pracuj4cy na terenie i
poza terenem ZK)

I,II,III

(skazani

-

11,00

14.00-17.00

pracuj4cy na terenie
i poza terenem ZK)
Pi4tek

I

(skaznni nie
9.00
pracuj4cy,
pozostajqcy, na terenie

-

9.30

ZK)

II

(skazani nie
09.35 - 11.00
pracuj4cy,
pozostaj4cy na terenie

ZK)

Uwagi

UWAGI
1,

IQpiel osadzonych odbyva

siE dwa

ffizy w tygodniu, czas trwania k4pieli dla grupy wynosi

6

minut,
sig co tydziefr lub czg$ciej w
2.Bie\znqosobist4, reczniki i $cierki clo wycierantanaczyhwymienia
od potrzeb, po$ciel co dwa tygodnie lub czgsciej
zaleLno1ciod potrzeb, odzieiti obuwie w'za|eLno{ci
w zale2no$ci od Potrzeb
t.^1,^2.
miesi4ca w trakcie wymiany
:, wy*lunu ubraf roboczych odbyr,va sig w pierwsz4 i$zeaiq$rodE
odzieLy i bieliznY Po$cieiowej
miesi4ca'
+,.*VO"*"rie Sr.,cdtcOw higieny i czysto6ci nastepuje do_ 5 d=a kazdego
mieszkalnych
celach
w
S. NaleznoSci Srodk6w do irtrzymania czystoSci
przez osoby osadzone
- pbn do naczyfi 200 mililitr6w na miesiqc wyclawuny wg,zg]"aszanych potrzeb do 21itr6w na
wielosobowej
- plyn do mycia uniwersalny 0,5 litra c1o celi i-4 osobowej, do celi
miesi4c wydawany w g zglaszanych potrzeb'
wydawany wgzglaszanych potrzeb'
-. czyScik uniersalny 300 gram na osobg o*dron4 na miesi4c
- ptytldo wc 0,5 iiira na riliesiac wydawany wgz*oszonychwg potrzeb'
potrzeb na azas mycia okien'
-. pbyn do mycia szybbezzawarto$ci att<otritu-wyaawany

A
T

Zalacznikttr

4

TERMINY I MIEJSCA PRZYJ]VIOWANIA SKAZANYCH
NA ROZMOWY PRZEZ DVREKTORA, LEKARZA

I

INI{YCH PF(Z.ET,O|.OiIYCrr

1' Skazani zapisuj4 sig na rozmowg do dyrektora

i

kierownik6w poszczeg6lnych dzial6w za2adu

karnego w rej estrach prowadzony ch pr zez oddzi alowych,

2' Dyrektor

i

kierownicy wyrnienieni

w pkt, 1 przyjmujq zapisanych skazanyeh niezwloc znie,w
* trr*inii z ani d;;;;irania do rejestru

godzinach pracy administracji jednak nie p6i:niej
niz

.

"d
3'Lekaru przyjmuje skazanych z oddziatui i II w kaLdy poniedzialek
i czwartek, skazanych z oddziatu
III w kazdy wtorek i pi4tek, w gabinecie iekarskim w goa1.9.00 11,00 po
wcze$niejszym
pisemnym zgloszeniu. u
skazariych
pracuj4cych
odbywaj4
sig poza
.odclziatowego,
.Przyjgcia
kolejnoici4 w kahdy dzieri roboczy. Frzyjgcra
w nagtych wypadkach sq realizowane codziennie.
Skazani zatrudnieni przyjmowani s4 coclzierurie od god-2.g.00

4'

skazani. zglaszajqcy sig do korn6rek metl4otycznych przyjmowani
s4

mieszkalnych w godz, 7:30-i5:30.

w swoich oddzialach

Zalaczniknr

5

RtrGULAMIN
Ambulatorium z Izb4 Chorych Zakladu Karnego w Biatymstoku

1.

Ambulatorium z Izb4 Chorych Za\<tadv Karnego w Bialymstoku jesi Przedsigbiorstwem
Ieczniczym zlohonym z zespolu os6b i $rodk6w maj4tkowych utworzonych w celu udzielania
$wiadczeri zdrowotnych osobom pozbawionym wolnoSci sluzqcych zachowaniu, ratowaniu,
przylvracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmuje inne dziatania medyczne wynikajqce z
procesu leczenia, a takhe prowadzi dziatalnoi| leczntczq polegaj4c4 na promocji zdrowia
wzglgdem tych os6b zgodnie z ustaw4 o dzialalnodcileczniczej z drua 15 kwietnia 2011 roku
(Dz,U. Nr 112 poz 654) przy uwzglqdnieniu Kodeksu Karnego Wykonawczego i wydanych ja
j ego

podstawie przepis6w,

2, Swiadczenia zdrowotne udzielane sqptzez fachowy personel lekarski i pielggniarski.
3. Swiadczenia zdrowotne udzielane s4 bezplatnie,
4, Anrbulatorivm z lzb1 Chorych prowadzi dokumentacjg medyczn4 os6b korzystajqcych ze
:

$wiadczeri zdrowotnych
dokumentacji rnedycznej.

w

Za\<tadzie Kamym

i

zapewnia ochrong danych zawartych w

Na podstawie art, 13 ust 1 i 3 ustawy z drua 9 kwietnia 20i0 roku o Sfuzbie Wigziennej (Dz, U, Nr 79,
poz, 523) i w zwiqzlu z art, 28 ust, 1,2 i 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw pacjenta (Dz, \1. z 2009 r, Nr 52, poz 417 z p6in, zm,) pobierana jest optata za
udostgpnianie dokumentacji medycznej :

- zawydaniejednej strony formatu A41ub odpisu dokumentacjimedycznej- 5 zl;
- za wydanie jednej strony formatu A.4 kopii dokumentacji medycznej - 0,50 zl.

5.

Strukturg orgaruzacyjn4 podmiotu Leczniczego stanowi Ambulatorium wraz
gabinetem zabiegowym i poradni4 stomatoiogicznq,

6.

Arnbulatorium z Izb4 Chorych kienrje kierownik podlegaj4cy sfuzbowo Dyrektorowi ZaI<tadu
Kamego w Bialymstoku,

7.

Gospodarka Finansowa Anrbulatorium z Izbq Chorych jest prowadzona
$rodk6w ujgtych w planie finansowym Zal<tadv Karnego w Bialymstoku.

8.

w

z izb4

chorych,

ramach etat6w i

bhq Chorych w ZaHadzie Kamym w Bialymstoku jest zgodny z
ZaHadv Kame go re guluj qcym czas sluLby,

Czas pracy Ambulatorium z
zar zqdz eniem D yr eklor a

A"/ pracownicy ZOZ
u pracuj4 w systemie jednozmianowym 40 godz, tygodniowo bez sob6t
niedziel, oraz clni ustawowo wolnych od pracy w godz, 0d 7.30 do 15,30

-

B/ - od godz, 8,00 do 9,00 odbywa sig pobieranie material6w do badari laboratoryjnych;
- od godz. 9.00 do 11,00 przyjmowani s4pacjenci przezTekarua:

I oddzigl

poniedzialki i czwartkr

II odzinl
III oddziul

ooniedziatki i czwartla

zatrudnieni

codziennie od godz.B.00

- od godz, 9,00 do 15,00

wtorki i pi4tki

- zabiegi pielggniarskie,

i

{

f

f.
- od godz' 8,30 do t4,00 'przyjmuj4 lekarze speojali$oi, pacjent6w
skierowanych na konsultacje,
- konsultacje okulistyczne odbywaj4 sig w Areszcie
Sledczym w Bialymstoku,
- w uzasadnionych przypadkach konsultaoje specjalistyczne
odbywaj4 sig w podmiota
pozawigziennej sfuzby zdrowia,

-

ch

Leczniczych

Ieharz stomatolog przyjmuje chorych werllug planu dostgpnego przecl wej$ciem

ambulatorium ZK i na dyturkach ocldzialowych.

9' Chorzyprzyjmowani s4 po uprzednim
lekarza i na zabiegi.

zapisaniu sig u oddzialowych clo

Ksiqzki

clo

zglaszajqcych sig do

10, W nagfuch przypadkach chorzy przyjmowani s4 z pominigciem p.
9,

i1' w syluacjach tego_ wymagajqcych w przypadku braku lekarza w jednostce lub po godz, pracy
Ambuiatoriumzrzbq chorych wzwa sig pogotowie ratunkowe.
72, zlecenia lekarskie

i3' Leki wydaje

w zakresie farmakoterapii wykonui4 pielggniarki,

si9 w dar,vkach

i czasie wyznaczonympruezlekarua,

i4, W izbie Chorych umieszczani

s4 chorzy na polecenie lekarua,kt6ry okre$l

a ezasich pobytu,

lt"*?o,*anie uzgbienia skazanych odbywa sig na wniosek lekarua
11
przeprsami dolyczqcymi w/w us fugi,

stomatologa zgodtie z

16' Do zadaitle\<atza Ambulatorium zlzb1Chorych nale|y uozestniczenie
w ukiadaniu jadlospisu oraz
kontrola jako$ci positk6w i prawidlowego przechowywania pr6bek wydanych positk6w.
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Personel podmiotu |eczniczego prowadzi nadzlr nad stanem sanitarnym Za4adv
Karnego w

Bia{ymstoku,

Bialystok dnia,.

Zatqczntkm 6

Oddziai ..,.,,,,,,
nr ,,,,,,,..

Cela

ProSba

Zwtacam sig z proSb4 do Dyrektora Zaktadu Karnego w Biafrmstoku o wylazenie
zgody na umozliwienie mi reahzacjr wideo rozmowy za pomoc4 polqczenia na m6j kontakt
SKYPE (login Skype),..,.,
......,..,. w dniu ....,.....,.,.,..,,., w
9oo2, ....,.,..,.,...,...... z:

uzasadnienie

oswiadczanr, i2 zapoznalem sig z regularninem sKypE i bgclg stosowal sig do jego zasad,

irnig, nazwisko otaz imig ojca wnioskodawcy

opinia wychowawcy

Zrealizowano dnia:

,{u,-

./' ,''

.{
,v

,"'

/'

29,09,2016r

i,i?:ilr_,

ZAKLAD KARNY
\\r BTALYMSTOKU

Komisja Penitencjarna na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowala projektzarzqdzenia
wewnetrznego Dyrektora Zakladu Karnego w Bia{ymstoku nr 1212016 w sprawie porzqdku wewnetrznego w
Zakladzie Karnym w Bialymstoku.
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Cyttuli{ts/ii

7'aklad I(arny w Bintynrstoku
ul, Hetmariska 89
15-727 Bialystok

REGON: 050455859 NIP; 5421950316

tel,: (085) 662-85-52
faxr (085) 664-34-01
e-mail ; zk_bialystok@sw,gov.pl

