S ŁUZ R A
Ę ZIE NNA

PORZĄDEK WEWN ĘTRZNY
DLA ODDZIAŁU ZEWN ĘTRZNEGOWGRODKOWIE,
ZAKŁADU KARNEGO W BRZEGU

ZARZĄDZENIENR 20/2020
Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu
z dnia 1 czerwca 2020r.
w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego zakładu karnego typu półotwartego i
otwartego
w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie

Na podstawie art. 73 5 2. art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U.Nr.90, poz. 557.z późn, zm.1) zarządza się co następuje:

51. Zarządzenie określa:
1.Godziny oraz sposób przeprowadzania apelu porannego i wieczornego.
2. Godziny przeznaczone na sen, pracę, naukę. zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe oraz zajęcia
własne skazanych.
3. Zatrudnienie.
4. Godziny i miejsce spożywania posiłków dostarczanych przez administrację zakładu karnego.
5.Godziny, miejsce i sposób poruszania się po terenie zakładu karnego.
S. Godziny, miejsce i sposób odbywania spacerów, korzystania z kąpieli, wymiany bielizny, strzyżenia
skazanych.
7. Godziny i miejsce, w których dozwolone Jest palenie wyrobów tytoniowych.
3. Ilość i rodzaj własnej odzieży, bielizny i obuwia, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej;
9.Ilość i wymiary przedmiotów. które skazani mogą posiadać w celi, sposób ich przechowywania, a w
razie potrzeby zasady ich używania.
10.Ilość i wymiary sprzętu audiowizualnego. który skazany może posiadać w celi, sposób
przechowywania oraz zasady jego używania.
11.Dni, godziny i miejsce przyjmowania skazanych przez dyrektora i innych przełożonych, lekarzy oraz
sposób składania pisemnych wniosków, skarg i próśb.
12.Oni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń.
13.Dni, godziny i miejsce odprawiania nabozeństw. spotkań religijnych oraz nauczania religii.
14.Częstotliwość, terminy, miejsce i sposób dokonywania zakupów artykułów żywnościowych i
wyrobów tytoniowych oraz innych artykułów i przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie
karnym.
15.Dni, godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji oraz paczek, o których mowa
wart. 113 a 54 kodeksu, sposób ich zamawiania oraz przyjmowanie sprzętu RTV.
16.Dni, godziny i miejsca bezpośredniego kontaktowania się z przedstawicielami podmiotów.
o których mowa wart. 38 51 Kodeksu.
17.Osoby upoważnione do przyznawania nagród ulg oraz wymierzania kar dyscyplinarnych.
18.Godziny, czas trwania i miejsce korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych.
19.Obowiązki skazanych funkcyjnych, o których mowa w 5 24.
20.Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
52. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pod .isania.
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Rozdział L Godziny i sposób przeprowadzania apelu porannego i wieczornego.
Rozdział H. Godziny przeznaczone na sen, pracę, naukę. zajęcia kulturalno - oświatowe i sportowe oraz
zajęcia własne.
Rozdział III. Zatrudnienie
Rozdział IV. Godziny i miejsce spożywania posiłków dostarczanych przez administrację zakładu karnego.
Rozdział V. Godziny, miejsce i sposób poruszania się po terenie zakładu karnego.
Rozdział VI. Godziny, miejsce i sposób odbywania spacerów oraz korzystania z kąpieli, wymiana bielizny,
strzyżenia skazanych.
Rozdział VII, Godziny i miejsce, w którym jest dozwolone palenie wyrobów tytoniowych.
Rozdział VIII, Ilość i rodzaj własnej odzieży, bielizny i obuwia. które skazani mogą posiadać w celi
mieszkalnej.
Rozdział IX. Ilość i wymiary przedmiotów, które sk7ani mogą posiadać w celi, sposób przechowywania. a W
razie potrzeby zasady ich używania.
Rozdział X. Ilość i wymiary sprzętu audiowizualnego, który skazany może posiadać w celi, sposób
przechowywania oraz zasady jego używania.
Rozdział XI. Dni, godziny i miejsce przyjmowania skazanych przez dyrektora i innych przełożonych. lekarzy
oraz
sposób składania pisemnych wniosków, skarg i próśb.
Rozdział XII. Oni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń.
Rozdział XIII. Dni, godziny, i miejsce odprawiania nabożeństw, odbywania spotkań religijnych oraz
nauczania religii.
Rozdział XIV. Częstotliwość. terminy, miejsce i sposób dokonywania zakupów artykułów żywnościowych
I wyrobów tytoniowych oraz innych artykułów i przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie
karnym.
Rozdział XV. Godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji oraz paczek, o których mowa w
art. 113 a § 4 kodeksu, sposób ich zamawiania oraz przyjmowanie sprzętu RTV.
Rozdział XVI. Dni. godziny i miejsce bezpośredniego kontaktowania się z przedstawicielami podmiotów. o
których mowa wart. 3851 kkw.
Rozdział XVII. Osoby upoważnione do przyznawania nagród. ulg I rozpatrywania próśb oraz wymierzania kar
dyscyplinarnych.
Rozdział XVIII. Godziny, czas trwania i miejsce korzystania z samoinkasują cych aparatów telefonicznych.
Rozdział XIX. Obowiązki skazanych funkcyjnych. o których mowa w 524.
Rozdział XX. Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Inne ustalenia.

Postanowienia ogólne

1. Określenia, użyte w porządku wewnętrznym, oznaczają.
a) skazany- skazanego i ukaranego,
b) osadzony - tymczasowo - aresztowanego. skazanego. ukaranego,
c) odzież więzienna - wydana osadzonym stanowiąca własność Zakładu Karnego w Brzegu
Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie.
52.
Ramowy porządek dnia

Czynność

czas realizacji

Pobudka, wykonywanie porządków

655

Apel poranny

705

3.

Śniadanie

7

4.

Przeliczenie stanu
Obiad
Obiad dla zatrudnionych na I-ej zmianie

12 25
1300 - 1400
po powrocie z pracy

S.

Zajęcia własne

8 ° - 12", 14° - 17 45

6.

Korzystanie z placu rekreacyjno-sportowego

Zgodnie z ustalonym planem

7.

Przeliczenie stanu.
kolacja

17

Apel wieczorny

19

Cisza nocna, gaszenie świateł

2200

Zakład Karny typu półotwartego - zamknięcie cel

18"

Zakład Karny typu otwartego

Cele pozostają otwarte przez całą dobę

Lp.
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53.
1. W wyznaczonych dniach, zwanych gospodarczymi, odbywa się generalne sprzątanie przez skazanych.
kazanych:a) cel mieszkalnych
b) pomieszczeń do zajęć kulturalno - oświatowych,
c) korytarzy. przejść. klatek schodowych, okien, itp.
2. Ustalam pią tek dniem gospodarczym.
3. Jeżeli w wyznaczonyrn dniu, określonym w ust. 2, wypada dzień świąteczny. wówczas dzień gospodarczy
przypada na pierwszy dzień roboczy

Rozdział I
Godziny i sposób przeprowadzania apelu porannego i wieczornego
4.
1.Pobudka odbywa się o godz. 6 i sygnalizowana jest dź więkiem dzwonka elektrycznego.
2.Godziny przeprowadzania apelu porannego i wieczornego podane są w ramowym porządku dnia.
3. W czasie od pobudki do apelu porannego skazani ubierają się, ścielą łóżka i doprowadzają do porządku
celę mieszkalną.
4. Rozpoczęcie apelu sygnalizowane jest dźwiękiem dzwonka elektrycznego dla całej jednostki
i poprzedzone zapowiedzią funkcjonariusza na poszczególnych oddziałach.
5.W czasie apelu ruch skazanych na terenie oddziału zewnętrznego jest wstrzymany.
6. W czasie apelu skazani pozostają w pozycji stojącej, w szyku zwartym, twarzą do przełożonego. ubrani.
Dopuszcza się dowolność stroju - ubranie więzienne, odzież własna, dres (nie może to być piżama).
7.Informację o ilości skazanych obecnych w celi podaje skazany stojący najbliżej drzwi.
8 Od obowiązku stawania do apelu zwolnieni są skazani, którzy mają zalecone przez lekarza leżenie
w łóżku

Rozdział II
Godziny przeznaczone na sen, pracę, naukę, zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe oraz zajęcia własne
skazanego
5.
Czas przeznaczony na sen trwa od godziny 22.00 do godziny 6.55
1. Zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe oraz zajęcia własne
a) Zajęcia własne odbywają się w czasie wolnym od pracy oraz po wykonaniu czynności obowiązkowych.
wynikających z ustalonego w oddziale zewnętrznym porządku. O godzinie 22.00 następuje wyłączenie
oświetlenia cel i rozpoczyna się cisza nocna. Dopuszcza się możliwość korzystania po godz. 22.00 ze
sprzętu audiowizualnego w sposób nie zakłócający ciszy nocnej, nie dłużej niż do godziny 24.00.
b) Zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe ( z wykorzystaniem znajdującego się sprzętu, gie
planszowych), odbywają w świetlicy na III kondygnacji budynku penitencjarnego. Skazanym wolno zabierać
na świetlicę niewielkie ilości art. spożywczych i napojów
c) Zajęcia tenisa stołowego i bilarda odbywają się codziennie w godz. od 8.30 do 12.20 i od 14.00 do 17.45.
Miejscem tych zajęć jest świetlica znajdująca się na kondygnacji III.
d) Zabrania się ćwiczeń fizycznych w świetlicy (poza wykorzystaniem znajdującego się sprzętu) oraz w celi
mieszkalnej. Zabrania się zaśmiecania terenu świetlicy. hałasowania, porozumiewania się (przez okna) z
osobami spoza terenu Oddziału Zewnętrznego. W przypadku naruszenia porządku przez skazanego
podczas pobytu na świetlicy podlega on odpowiedzialności dyscyplinarnej.
e) Zajęcia ogólnorozwojowe. ćwiczenia gimnastyczne oraz sportowe realizowane są na placu rekreacyjnosportowym.
f) W zajęciach mogą uczestniczyć skazani, na podstawie pozytywnie zaopiniowanej przez lekarza i
zatwierdzonej przez kierownika OZ prośby. W razie odniesienia kontuzji podczas zajęć, skazany
zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu oddział owemu Ponowne w nich uczestniczenie wymaga
pozytywnej opinii lekarza i zgody kierownika OZ. Podczas trwania zajęć sportowych obowiązuje zakaz
palenia tytoniu.
g) Ze względu na stan nawierzchni placu spacerowego, warunki atmosferyczne lub z innych przyczyn,
zajęcia sportowe w danym dniu mogą być odwołane. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Oddziału
Zewnętrznego.
h) Radiowęzeł emituje program w godz. 8` - 22° , z przerwą w godz.14.00 - 15.00.
930 do iO oraz dodatkowo we
1) Korzystanie z biblioteki odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach
wtorki w godzinach 1430 do 15 °.
j) Osadzeni mogą zamawiać prasę i czasopisma za pomocą prenumeraty we własnym zakresie. Dopuszcza
się możliwość otrzymywania prasy i czasopism od osób odwiedzają cych. Okres przechowywania prasy i
czasopism określa się na 14 dni. Po tym czasie zobowiązuje się skazanego do jej wyniesienia do pojemnika
na odpady.

k) Czas i miejsce spotkań kół zainteresowań ujęte będą w regulaminach tych kół. w przypadku ich
powołania.
1) Skazanym, będącym na zwolnieniu lekarskim z zaleceniem leżenia w łóżku, nie zezwala się na udział
w zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowych poza celą,
ł) Na prośbę skazanego kierownik OZ może wyrazić zgodę na wykonywanie twórczości własnej, posiadanie
w celi mieszkalnej materiałów do twórczości i użytkowanie niżej wymienionych narzędzi:
nożyczek metalowych o ostrzach zaokrąglonych, do 5 cm długości.
- nożyków o ostrzach zaokrąglonych, do 5 cm. długości.
- wkrętaków o długości do 5 cm,
innych, wymienionych w prośbie skazanego.
m) Po uzyskaniu zgody kierownika OZ, skazany otrzymuje od wychowawcy zezwolenie, z
wyszczególnieniem
rodzaju narzędzi. używanych do twórczości i zobowiązany jest do każdorazowego okazania zezwolenia na
wezwanie przełożonego.
n) Zezwala się skazanemu na użytkowanie narzędzi w godzinach 9 - 17°°. Narzędzia wydaje i odbiera
oddziałowy, który przechowuje je w dyżurce
2. Skazani w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie, zobowiązani są do segregowania odpadów (śmieci) do
wyznaczonych pojemników.

Rozdział III
Zatrudnienie
6.
1.Zatrudnienie odpłatne i nieodpłatne skazanych realizowane jest zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym
Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu w sprawie zatrudnienia skazanych w Zakładzie Karnym w Brzegu
oraz Oddziale Zewnętrznym
w Grodkowie. Zarządzenie to dostępne jest u wychowawcy i oddziałowego.
2. Zatrudnienie u kontrahentów zewnętrznych odbywa się zgodnie z podpisanymi umowami.
3. Odrębnie jest ustalany czas pracy skazanych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
4. Skazani wychodzący do pracy zobowiązani są do właściwego i kompletnego ubioru, odpowiedniego do
pory roku.

Rozdział IV
Godziny i miejsce spozywania posiłków dostarczanych przez administrację zakładu karnego

1. Spożywanie posiłku odbywa się w godzinach podanych w ramowym porzą dku dnia w celach
mieszkalnych, a pracujący w bloku żywnościowym spożywają posiłki w wyznaczonym miejscu.
2. Do posiłku należy wychodzić w kompletnym stroju (długie spodnie). Każdy skazany pobiera wyłącznie
własną porcję. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Dyrektora, może nastąpić zmiana godzin
wydawania posiłków.
3.Obiad dla zatrudnionych na I-ej zmianie wydawany jest po powrocie skazanych z pracy.
4. Na czas posiłków oraz przeliczenia kontrolnego, skazani zobowiązani są przebywać we własnych celach
mieszkalnych. Konieczność udarna się do cel mieszkalnych ogłaszana jest sygnałem dźwiękowym w
postaci dzwonka.

Rozdział V
Godziny, miejsce i sposób poruszania się po terenie oddziału zewnętrznego
8.
1.Skazani poruszający się po terenie jednostki zobowiązani są do zadbania o schludny wygląd i ubiór (w
żadnym wypadku nie może to być piżama).
2. W czasie gdy cele pozostają otwarte skazani poruszają się w udostępnionym obszarze oraz

w wyznaczonych godzinach po placu rekreacyjno-sportowym i świetlicy.
3. Poza obszarem okreś lonym w pkt. 2 skazani poruszają się w grupach nadzorowanych przez
W czasie przemieszczania się obowiązuje regulaminowe zachowanie oraz zakaz
funkcjonariuszy.
oddalania się od grupy, przekazywania lub pobierania przedmiotów, zakłócania spokoju.
4. Przed wyjściem z celi mieszkalnej skazani są zobowiązani do wyłączenia użytkowanych urządzeń
elektrycznych, oświetlenia i pozostawienia przedmiotów wł asnych oraz wyposażenia cel mieszkalnych
wstanie uporządkowanym.
S. Po terenie budynku penitencjarnego w obszarze wyznaczonym do swobodnego poruszania się ty
oddziały mieszkalne, korytarz oddziału I. plac rekreacyjno - sportowy, klatka schodowa pomiędzy wejściem
na poddasze budynku, a wyjściem na teren placu rekreacyjno - sportowego, korytarz oddział u II. na
poddaszu budynku penitencjarnego, w którym usytuowana jest świetlica dla osadzonych, biblioteka,
kaplica, radiowęzeł) osadzeni. mogą poruszać się w odzież y własnej. która powinna być kompletna
i odpowiednia do pory roku.
6.Ze względów bezpieczeństwa, zakazuje się wbiegania i zbiegania po schodach klatkach schodowych.
W obszarze swobodnego poruszania się osadzonych za wyjątkiem placu rekreacyjno - sportowego oraz
świetlicy, osadzeni przebywają wyłącznie w czasie niezbę dnym, służącym do przemieszczania się,
zabronione jest w tym obszarze gromadzenie się większej liczby osadzonych.

Rozdział VI
Godziny, miejsce i sposób odbywania spacerów oraz korzystania z kąpieli, wymiana bielizny.
strzyżenie osadzonych

1. Odstępuje się od zorganizowanej formy spacerów, umożliwiając w zamian korzystanie z placu
rekreacyjno-sportowego zgodnie z ustalonym planem. zatwierdzonym przez kierownika OZ.
Skazani, którzy z uwagi na zatrudnienie nie są w stanie skorzystać z placu rekreacyjno-sportowego zgodnie
z określonymi zasadami, realizują spacer po zakończonej pracy.
2.W przypadku prowadzenia prac remontowo-budowlanych lub z innych ważnych przyczyn. czas
przebywania na placu rekreacyjno-sportowym może być skrócony lub przerwany.
3. Skazanym wolno zabierać na plac rekreacyjno-sportowy wyroby tytoniowe niewielkie ilości art,
spożywczych i napojów.
6. Skazani na plac rekreacyjno-sportowy wychodzą w stroju odpowiednim do aktualnych warunków
atmosferycznych.
S. Zabrania się zaśmiecania terenu placu rekreacyjno-sportowego. niszczenia trawników. ławek. suszenia
odzieży na wygrodzeniu wewnętrznym. hałasowania, używania sprzętu audiowizualnego, porozumiewania
się ze skazanymi w celach (przez okna) i przebywającymi w innych miejscach oraz z osobami spoza
Oddziału Zewnętrznego.
6. W przypadku naruszenia porządku przez skazanego podczas pobytu na placu rekreacyjno-sportowym,
podlega on odpowiedzialności dyscyplinarnej
7. W czasie spaceru zezwala się na uprawianie gry w siatkówkę. siatko-nogę, gry planszowe. opalanie się
oraz wykonywanie ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz gimnastycznych. Podczas wykonywania ćwiczeń
zabrania się z korzystania ze sprzętu kwaterunkowego. znajdującego się na terenie placu rekreacyjnosportowego.
8. W celu dokonywania kąpieli udostępnia się skazanym łaźnię. Korzystanie z łaźni odbywa się zgodnie
z ustalonym planem kąpieli.
9. Skazani zatrudnieni w boku żywnościowym, warsztacie i sprzątający teren przed zakładem karnym, kąpią
się w łaźni, po zakończeniu pracy zgodnie z planem kąpieli.
10.Skazanym z widocznym kalectwem na ich własną prośbę, zezwala się na kąpiel osobno z zapewnieniem
intymności.
11.Wymiana, bielizny, ręczników dokonywana jest zgodnie z ustalonym odrębnym harmonogramem.
12.Wymiana pościeli, piżam następuje co dwa tygodnie zgodnie z ustalonym odrębnym harmonogramem
13.Wymiany odzieży więziennej dokonuje się zgodnie z ustalonym odrębnym harmonogramem.
14.Strzyżenie odbywa się w wyznaczonym miejscu zgodnie z ustalonym odrębnym harmonogramem.
15.Na czas wykonania niezbędnych czynności kontrolnych. zarnyka się cele mieszkalne.

Rozdział Vii
Godziny i miejsce w których dozwolone jest patenie wyrobów tytoniowych
SlO.
1.Patenie tytoniu przez skazanych odbywa się wyłącznie w wyznaczonym miejscu na placu rekreacyjnosportowym w godzinach jego otwarcia.
2. Po zamknięciu placu rekreacyjno-sportowego, patenie tytoniu odbywa się wyłącznie w wyznaczonych
celach mieszkalnych.
3. Obowiązuje bezwzgiędny zakaz palenia tytoniu w pozostałych pomieszczeniach oddziału zewnętrznego
i pojazdach konwojowych.
4. W czasie palenia tytoniu nalezy bezwzględnie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych i nie
zaśmiecać pomieszczeń oraz placu rekreacyjno-sportowego.

Rozdział Viii
ilość i rodzaj własnej odzieży, bielizny i obuwia, które osadzeni mogą posiadać w celi mieszkalnej
511.
1. Skazani mogą posiadać w celi mieszkalnej następującą odzież, bieliznę i obuwie:
a) otrzymane od administracji zakładu karnego.
b) odzież własna zimowa
kurtka zimowy lub płaszcz
czapka zimowa, szalik poi szt.
rękawiczki 1 para.
c) odzież całoroczna
marynarka - 1 szt.
koszula długi rękaw - 2 szt.
sweter lub bluza itp. - do 2 szt.
koszulka krótki rękaw (zwykła lub typu polo) - do 5 szt.
spodnie (zwykłe lub dresowe) - do 2 szt.
buty - 2 pary,
pantofle ranne (klapki) - 1 para,
ubiór sportowy - 1 komplet (bluza i spodnie tej samej marki)
krótkie spodenki - 2 szt.
2. Nie ogranicza się ilości posiadanej przez skazanych bielizny osobistej (W tym 1 kpt bielizny termicznej).
3. Nie dopuszcza się do użytkowania przez skazanych własnej pościeli i ręczników bez zgody kierownika OZ.
4. Odzież własną w magazynie zainteresowani skazani mogą wymieniać zgodnie z ustalonym odrębnym
harmonogramem.
5. Odzież należy przechowywać złożoną na taboretach lub powieszoną w tylnej części łóżka w sposób nie
utrudniający wykonywania czynności przez oddziałowego
6. Odzież należy utrzymywać w czystości
7. Nadmierne ilości odzieży należy zdawać do magazynu odzieżowego.
8. Zdawanie przedmiotów do magazynu I pobieranie ich do cel mieszkalnych realizowane zgodnie
z ustalonym odrębnym harmonogramem.
9. informacja o sposobie załatwienia prośb znajduje się u oddziałowego. Skazani są informowani
r dyw id u a lnie
10. Wymiana odzieży prywatnej odpowiedniej do pory roku odbywa się w okresach przejściowych, tj. marzec,
kwiecień, wrzesień. październik. Poza tymi okresami można wymienić odzież w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.

Rozdział IX
Ilość i wymiary przedmiotów, które osadzony może posiadać w celi mieszkalnej, sposób ich
przechowywania oraz zasady ich używania
12.
1. Zabrania się przetrzymywania artykułów nie nadających się do spożycia Łub przeterminowanych albc
posiadających nieczytelną datę ważności. Ilość i wymiary rzeczy, które skazany może posiadać w cel
mieszkalnej w tym żywności nie mogą przekraczać kubatury szafki więziennej. kubatury pojemnika pod
łóżkowego lub odpowiadającej mu objętości. Powyższe wymogi nie obejmują posiadanych przez skazanego
dokumentów związanych z postępowaniem, którego jest uczestnikiem oraz odbiornika telewizyjnego
Skazany dokonując zakupów artykułów żywnościowych, składając zamówienie na otrzymanie paczki
żywnościowej, realizując zezwolenie na przyjęcie paczek zobowiązany jest uwzględnić możliwość
przechowywania rzeczy. W razie nadmiaru posiadanych przez skazanego rzeczy przesyła się je, na koszt
skazanego, do wskazanej przez niego osoby. instytucji Łub organizacji
Ponadto łączna ilość i wymiary rzeczy znajdujących się w posiadaniu osadzonego
regulowana jest odrębnymi przepisami.
2. Srodki higieny zakupione w kantynie w ilościach niezbędnych do osobistego użytku.
3. Przedmioty osobistego użytku i inne, a w szczególności:
a. grzebień, lusterko.
b. małe nożyczki do paznokci i pilniczek do paznokci z zaokrąglonym ostrzem o długości do 5 cm,
C. szczotkę do ubrania, pastę i szczotkę do obuwia.
d. talerz ceramiczny - 1 szt.. szklankę typu arcoroc - 1 szt.. kubek niemetalowy - 1 szt.
e. papierosy, cygarniczkę. zapałki, zapalniczkę,
g. zegarek naręczny klasyczny ze wskazówkami.
h, budzik
i. zestaw sztućców plastikowych (ł yżeczka, łyżka, widelec i nóz).
j. Za zgodą kierownika OZ, czajnik elektryczny o mocy do 1000 W albo garnek elektryczny o mocy do 1000
oraz pojemności 1 litra lub grzałkę elektryczną do 500 W. o czytelnym oznaczeniu mocy. Niedopuszczalne
jest używanie kubków do gotowania działających na zasadzie elektrolizy. Uszkodzone (czajniki, grzałki oraz
garnki elektryczne). naprawiane we własnym zakresie będą wycofywane z użytkowania. W celi mieszkalnej
o pojemności do 4 osób może znajdować się jeden czajnik albo grzałka lub garnek elektryczny. W celi
mieszkalnej o pojemności powyżej 4 osób dopuszcza się jednoczesne użytkowanie 2 urządzeń (czajników
albo grzałek lub garnka eklektycznego).
Gotowanie wody w czajniku w celach innych niż spożywcze jest zabronione.
4. Wszystkie posiadane przez skazanego przedmioty winny być utrzymywane w czystości, użytkowane
zgodnie
z przeznaczeniem i przechowywane w sposób uporządkowany, nie przeszkadzający innym skazanym.
5. Na prośbę skazanego. kierownik OZ może zezwolić na posiadanie w celi mieszkalnej prywatnego sprzętu
audiowizualnego.
6. W pomieszczeniach mieszkalnych dopuszcza się możliwość dekorowania ścian kwiatami doniczkowymi
(nie więcej niż do 2 doniczek), obrazami o maksymalnym formacie A-4
Dekoracji tych nie wolno:
a. naklejać bezpośrednio na ścianę,
b, zawieszać na ścianach zewnętrznych. oknach, kratach okiennych i drzwiach.
c. dekoracje nie mogą zawierać treści nieprzyzwoitych i obraźliwych
d uchwyty na kwiaty i inne dekoracje na kołkach rozporowych montuje dział kwatermistrzowski. Nie
dopuszcza się samowolnego wbijania w ściany gwoździ.
7. Zabrania się gromadzenia w celach mieszkalnych różnego rodzaju opakowań (pudełek, wiaderek,
słoików, plastikowych butelek itp.). linek, sznurków oraz przewodów elektrycznych lub antenowych
dłuższych niż 3 m a także desek. drutów, puszek. części różnych urządzeń. Zabrania się posiadania
wyrobów jubilerskich. papierów wartościowych oraz pieniędzy (dotyczy również skazanych R-3).
8. Zezwala się na posiadanie artykułów żywnościowych o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg oraz do 9
litrów napojów.
9. Skazany nie może posiadać materiałów, zawierających treści nieprzyzwoite, naruszające normy
społeczne i prawne lub godzące w porzą dek i bezpieczeństwo zakładu.

513.
1.
Pawilon mieszkalny wyposaża się w żelazko. Prasowanie odbywa się w celi mieszkalnej.
2.Żelazko przechowywane jest u oddziałowego, a korzystanie z nich odbywa się w godzinach 8.00 - 18.00.
3.
Skazany potrzebę korzystania z żelazka zgłasza oddziałowemu. W przypadku korzystania z niego przez
innego skazanego, oddziałowy informuje o przybliżonym czasie oczekiwania.
4.Czas korzystania z żelazka wynosi do 30 minut w jednej celi. Żelazko należy zwrócić czyste i sprawne
technicznie.
S. Za zniszczenie lub uszkodzenie żelazka wynikające z jego niewłaściwego użytkowania skazany ponosi
odpowiedzialność dyscyplinarną, a także zostanie obciążony kosztami jego naprawy lub wymiany,
6.
Urządzenie należy używać zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.
7.
O kolejności korzystania z żelazka decyduje oddziałowy.

Rozdział X
Ilość i wymiary sprzętu audiowizualnego, który osadzony może posiadać w celi, sposób przechowywania
oraz zasady jego używania
514.
1.
Kierownik oddziału zewnętrznego na indywidualną prośbę skazanego zezwolić może na posiadanie w
pomieszczeniach mieszkalnych następującego sprzętu:
- odbiorniki telewizyjne o przekątnej ekranu do 19 cali wraz z pilotem bez anten zewnętrznych (1 odbiornik
na cele) z pilotem pozbawionym aktywnej funkcji telegazety. który wg specyfikacji technicznej producenta
dla konkretnego modelu nie posiada funkcji WiFi oraz bluetooth, jak również samo urządzenie nie jest
wyposażone w/w wymienioną funkcję.
odbiorniki radiowe (wbudowany głośnik), do 50 cm długość, 25 cm wysokość. 25 głębokość
- odtwarzacze DVD - bez ekranu i (wydawane tylko w komplecie z TV tego samego osadzonego)
przenośne odtwarzacze OVD o przekątnej ekranu do 10 cali
- CO (wbudowany głośnik)
gry telewizyjne (wydawane tylko w komplecie z TV tego samego osadzonego) bez możliwości nawiązania
połączenia z Internetem oraz siecią bezprzewodową. których specyfikacja nie zawiera funkcji WiFi,
bluetooth. oraz urządzenie fabrycznie nowe nie było wyposażone w/w funkcję, bez dysku twardego
- rozdzielacze energii elektrycznej wraz z przewodem o maksymalnej długości do 3 m(maksymalnie 5
gniazd wtykowych).
przewodu antenowego o maksymalnej długości do 3 m (wydawanego tylko w komplecie z TV tego samego
skazanego)
2.
Skazany zwracając się z prośbą o zezwolenie na posiadanie w oddziale zewnętrznym w/w sprzętu godzi
się jednocześnie na dokonanie kontroli tego sprzętu, a co za tym idzie także na zerwanie plomb itp.
3.Każdy skazany, który otrzymał zgodę na posiadanie sprzętu audiowizualnego posiada go i użytkuje na
własną odpowiedzialność. Zakład Karny nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, awarie i zniszczenie
sprzętu.
4.Warunkiem dopuszczenia sprzętu do użytkowania jest jego prawidłowy stan techniczny, spełnienie
wymogów bhp i przeciwpożarowych.
5.
Przed dopuszczeniem do użytkowania sprzęt jest kontrolowany przez wyznaczonego funkcjonariusza i
zakładane są plomby. Ich zerwanie lub uszkodzenie powoduje cofnięcie zgody na uż ytkowanie określonego
sprzętu RTV. Zostaje on zabrany z celi mieszkalnej i przekazany do depozytu.
Ze sprzętu należy korzystać w sposób niezakłócający spokoju innym skazanym, porządku wewnętrznego.
6.
a w szczególności ciszy nocnej. Korzystanie ze sprzętu trwa do godziny 24.00. Zabrania się nagłaśniania
terenu jednostki posiadanym sprzętem audiowizualnym.
7.Skazanym zezwala się na posiadanie w celi do 30 płyt CO lub DVD z legalnego pochodzenia. Płyty
wydawane są tylko skazanym posiadającym w celi sprzęt do ich odtwarzania. Wszystkie wymienione
nośniki podlegają kontroli przez wyznaczonego funkcjonariusza. Zakwestionowane płyty o treści
pornograficznej, gloryfikujące przemoc bądź godzące w bezpieczeństwo oddział u zewnętrznego, będą
przekazywane do depozytu skazanego lub zwracane jego rodzinie,
8.Sprzęt audiowizualny może być uż ytkowany tylko w celi skazanego posiadającego na ten sprzęt

zezwolenie.
9. Naprawy uszkodzonego sprzę tu audiowizualnego (nawet najdrobniejsze) dokonywane mogą byc
wyłącznie w punktach naprawczych poza jednostką , w tym celu uszkodzone urządzenie jego posiadacz
przekazuje osobie najbliższej podczas widzenia. Zakł ad karny nie dokonuje ani też nie pośredniczy w
dokonywaniu napraw.
10. Sprzęt noszący ślady otwierania osł on, prób samodzielnego dokonywania napraw, posiadający
nieoryginalne lub uszkodzone okablowanie, będzie wycofywany z użytkowania. Podlega on wydaniu poza
teren zakładu karnego wskazanej osobie.
11. Dyrektor może w każdej chwili cofnąć zgodę na posiadanie sprzętu audiowizualnego zarządzając jego
zdeponowanie
w magazynie lub przekazanie wskazanej osobie poza teren oddziału zewnętrznego.
Cofnięcie zgody nastąpi w przypadkach nieprzestrzegania postanowień niniejszego porządku a w
szczególności
w przypadkach:
- nagłaśniania terenu jednostki.
- zerwania lub uszkodzenie plomb naklejonych przez administrację jednostki
- stwierdzenia śladów otwierania osłon sprzętu i prób samodzielnego dokonywania jego napraw.
- stwierdzenia uszkodzeń sprzętu bądź uszkodzeń okablowania i osprzętu.
- wystąpienia awarii sprzętu mogących powodować zagrożenie ppoż. jednostki.
12. Skazani posiadający odbiorniki radiowe i telewizyjne (stacjonarne i przenośne) zobowiązani są do ich
rejestracji i wnoszenia opłat abonamentowych.
13. Sprzęt RTV wydawany jest z magazynu zgodnie z ustalonym odrębnym harmonogramem.
14. Skazany zmieniający celę mieszkalną, w której przebywa, jest zobowiązany dostosować ilość
posiadanego sprzętu do norm określonych w porządku wewnętrznym.
15. Zabrania się posiadania sprzętu elektronicznego (posiadającego gniazda SD i micro SD).stacji dokującej
iPod/Phone służącego do bezprzewodowej transmisji głosu, wizji oraz danych (np. stuchawk
bezprzewodowe, urządzenia Wi-Fi, Bluetooth itp..: urządzeń umożliwiających zapisywanie, kopiowanie
głosu. obrazu, danych: urządzeń umożliwiających podłączenie zewnętrznych czytników lub nośników
danych (w tym. m.in. Xbox. P53. PS4. PSP. PSVita. MP3, MP4 oraz inne urządzenia, posiadające w/w cechy):
mediów służących do zapisu: głosu, obrazu, danych (pendriye, karty pamięci, czyste" nośniki CD i DVD itp.)
sprzętu wykazującego cechy samodzielnej modyfikacji i przeróbek oraz nie spełniających wymogów BHP
ppoż,
16. W przypadku posiadania przez urządzenie gniazda USB. czytniki kart SD
a.) będą one plombowane w sposób, który uniemożliwi korzystanie z nich bez naruszania plomby.
b.) w przypadku uszkodzenia lub zerwania plomb traci ważność zgoda na posiadanie sprzętu w celi
mieszkalnej.
17. Wentylator (jeden w celi mieszkalnej o średnicy wirnika do 25 cm) w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia,
ze względu na stan zdrowia (pozytywna opinia kierownika ambulatorium oddziału zewnętrznego.)
18. Skazany nie moż e Dosiadać materiałów zawierają cych treści nieprzyzwoitych narusza,cych normy
społeczne i prawne lub godzą ce w porządek i bezpieczeństwo zakładu.
Rozdział Xl
Dni, godziny i miejsce przyjmowania skazanych przez dyrektora i innych przełożonych, lekarzy oraz
sposób składania pisemnych wniosków, skarg i próśb
15
a Dyrektor i zastępca
1.Kierownik OZ przyjmuje skazanych na rozmowy w dni robocze w godzinach 8°° Dyrektora we wtorki lub inne dni wyznaczone na Komisję Penitencjarną.
2.Chęć rozmowy z dyrektorem lub kierownikiem działu skazany zgłasza oddziałowemu w formie pisemnej.
3.Miejscem przyjęć na rozmowy jest pomieszczenie działu penitencjarnego.
4. W sprawach pilnych po godzinach pracy administracii oraz w dni wolne od pracy i święta przyjmuje n
rozmowy zastępca dowódcy zmiany.
S. Skazani przyjmowani są na rozmowy w pomieszczeniach wychowawców, psychologa lub oddziałowego
6.Psycholog przyjmuje na rozmowy po wcześniejszym pisemnym zgł oszeniu do wychowawcy.
7.Ambulatorium w oddziale zewnętrznym w Grodkowie jest czynne w dni robocze w godz.
8.Skazani przyjmowani są przez lekarza w następujących dniach i godzinach:
a) stomatolog przyjmuje raz w miesiącu w godzinach pracy administracji zakł adu karnego

b) lekarz ogólny przyjmuje w poniedział ki i piątki,
c) skazani przyjmowani są przez lekarza po uprzednim złożeniu zgłoszenia w formie pisemnej. Zgł oszenia
do lekarza przyjmowane są codziennie do godziny 82f. Po tej godzinie przyjmowane będą wyłącznie
zgłoszenia dotyczące nagłych przypadków.
8. Do lekarzy specjalistów kieruje lekarz ogólny ambulatorium.
9. Leki wydawane są w godzinach: 820_ 83C 14 )u - 1410 przez służ bę zdrowia oraz w godz.20°°-20 5 przez
oddziałowego, po uprzednim przygotowaniu przez służ bę zdrowia. Dopuszcza się otrzymywanie leków
przez skazanych za zgodą lekarza, w opakowaniu typu blister. Ich dystrybucja winna odbywać się poprzez
sł użbę zdrowia.
10. Pisemne wnioski, skargi i prośby składane przez skazanych, przyjmowane są codziennie przez
oddziałowych bądź wychowawców, ważność prośby ustala się na okres 1 miesiąca od dnia podjęcia decyzji.

Rozdział XII
Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzen
516.
1, Widzenia wewnątrz zakładu odbywają się w czwartki i niedziele w godzinach 8- 15 w salach widzeń.
2. W pierwszej kolejności udziela się widzeń:
a) kobietom w zaawansowanej ciąży,
b) osobom dorosłym będącym rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 3. które przybyły na
widzenie,
c) osobom niepełnosprawnym ze znaczną dysfunkcją ruchu (poruszający się na wózku inwalidzkim Lub o
kulach).
d) osobom, które ukończyły 75 rok życia.
2. Widzenia dla skazanych udzielane są równiez w dni świąteczne: Nowy Rok, Swięto Trzech Króli, pierwszy
dzień Wielkiej Nocy, 1 maja, 3 maja. dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia - Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny. 1 listopada - Wszystkich Swiętych. 11 listopada - Narodowe Swięto
Niepodległości. 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.
3. Skazany zatrudniony korzysta z widzenia po zakończonej pracy w czasie przewidzianym na widzenia.
4. Wczasie widzeń zabronione jest przyjmowanie od osób odwiedzających jakichkolwiek przedmiotów.
5. Osobie odwiedzającej, której zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków. widzeń nie
ud ziela się.
6. Zobowiązuje się osoby odwiedzające do pozostawienia toreb, teczek, pakunków i podobnego bagaż u w
przeznaczonych do tego celu skrytkach w pomieszczeniu dla oczekujących.
7. Obowiązkiem osób odwiedzających jest poddanie się czynnością kontrolnym przy zastosowaniu urządzeń
technicznych w uzasadnionych przypadkach dokonuje się kontroli osobistej. a także przeszukania
przedmiotów.
odzieży i obuwia.
8. Wideo-rozmowy przez inne środki łą czności za pomocą komunikatora .„Skype odbywają się w środy
i niedziele w godzinach 9.00 - 10.45 i 11.15 - 13.00. Wideo-rozmowa trwa do 30 minut.
9. Wideo-rozmowy odbywają się w pomieszczeniu znajdującym się w budynku administracji.
10. Skazany może korzystać z wideo-rozmowy nie częściej niż 1 raz w tygodniu.
11. Z powyższej formy komunikowania korzystają:
a) skazani będący rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15.
b) cudzoziemcy oraz obywatele polscy. których rodziny tub osoby bliskie zamieszkują w znacznej odległości
od
miejsca ich przebywania Ł ub ich sytuacja rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemoż liwia przyjazd na
widzenie.
c) w sytuacjach wyjątkowych mogą za zgodą Dyrektora lub kierownika OZ z wideo-rozmów korzystać inni
skazani.
12. Wideo-rozmowy odbywają się za indywidualną zgodą Dyrektora jednostki lub kierownika OZ.
W prośbie skazany zobowiązany jest podać dane osoby Ł ub osób. z którymi chce rozmawiać, określić
datę i godzinę nawiązania kontaktu oraz numer użytkownika docelowego.
13. Wideo-rozmowa poprzez komunikator SKYPE są nadzorowane i kontrolowane,
14. Podczas wideo-rozmowy zakazuje się.

a) zachowań nieprzyzwoitych, używania wyrazów, zwrotów i gestów powszechnie uznawanych za
wulgarne lub obelżywe tub posługiwanie się gwarą więzienną i przestępczą.
b) kontaktowania się z osobami. na które nie uzyskano zgody.
15. Skazani mogą korzystać ze stron internetowych zawierają cych akty prawne i informacje sądowe, a także
stron:
Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzą dowego Centrum Legislacji, Biuletynu Informacji Publicznej Służby
Więziennej i strony internetowej Służby Więziennej, korzystania ze stron codziennie w godzinach 9.00
10.45 i 11.15 - 13.00, oprócz : środy i niedzieli.
Przewidziany czas do 30 minut.
Korzystanie z uprawnienia odbywa się w pomieszczeniu znajdującym się w budynku administracji. Skazani
mogą korzystać z w/w uprawnienia nie częściej niż raz w tygodniu. Korzystanie ze stron internetowych
podlega nadzorowi i jest kontrolowane
517.
1 Realizacja zezwoleń i przepustek na opuszczenie zakładu karnego następuje według poniższych zasad:
a) zezwolenie na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego realizowane są za pobraniem
skazanego
przez osobę najbliższą lub godną zaufania, określoną w decyzji dyrektora o udzieleniu takiej nagrody. W
indywidualnych przypadkach dyrektor moze postanowić inaczej,
b) zezwolenie powinno być zrealizowane w takim terminie, aby powrót skazanego do zakładu karnego
nastąpił
do godziny 1700.
c) przed opuszczeniem zakładu karnego skazany przekazuje rzeczy własne do depozytu w magazynie
. dzieżowym: może też pozostawić rzeczy w celi mieszkalnej, składają c stosowne oświadczenie na piśmie.
01 . Wykorzystanie zezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu karnego wymaga powiadomienia
wychowawcy co
najmniej 14 dni przed realizacją takiego zezwolenia.
3. Skazany zobowiązany jest:- podać planowaną godzinę wyjścia (zatrudnieni nie
wcześniej niż po skończonej pracy) oraz miejsce pobytu poza terenem oddziału zewnętrznego.
-w przypadku gdy nie decyduje się na pozostawienie swoich rzeczy celi, złożyć stosowne oświadczenie.
w którym prosi o ich zdeponowanie.
3. Zgłoszenie przez skazanego terminu przepustki lub widzenia poza terenem zakładu karnego.
jednoznaczne
jest z w prowiantowaniem go na ten czas.
4. Skazany chcący pobrać na przepustkę pozostające do jego dyspozycji pieniądze z konta depozytowego.
składa stosowną prośbę z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Rozdział XIII
Dni. godziny, miejsce odprawiani2 nabożeństw, odbywania spotkań religijnych oraz nauczania
religii
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1.Kapelan Kościoła Rzymsko - Katolickiego odprawia dla skazanych Mszę Świętą w niedziele oraz święta
kościelne w kaplicy w budynku penitencjarnym o godz. 11° Pora rozpoczęcia nabożeństwa może ulec
zmianie.
2. W okresie Wielkiego Postu i Adwentu mogą być organizowane rekolekcje dla skazanych po
wcześniejszym uzgodnieniu.
3. Kapelan udziela indywidualnych posług religijnych skazanym w miarę potrzeb. Miejscem posług moze
być cela mieszkalna zainteresowanego tub kaplica
4. Spotkania posługi religijne innych wyznań odbywają się we wtorki w sali widzeń dla skazanych.

Rozdział XIV
Częstotliwośc. terminy, miejsce i sposób dokonywania zakupów artykułów żywnościowych
wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie
S 19
1. Skazani dokonują zakupów osobiście w punkcie sprzedaży na terenie zakładu karnego, w obrocie
bezgotówkowym.
2. Zakupy artykułów żywnościowych, przemysłowych, higienicznych, wyrobów tytoniowych oraz innych,
dopuszczonych do sprzedaży, odbywają się 3 razy w miesiącu:
a) zakup pierwszy - do 10 dnia każdego miesiąca.
b) zakup drugi - do 20 dnia każdego miesiąca,
c) zakup trzeci - do ostatniego dnia miesiąca
3. Zakupy realizuje się wedł ug odrębnego planu.
4. Na zakup artykułów. których nie ma w ciągł ym obrocie natezy zł ożyć zamówienie na piśmie, u osoby
prowadzącej punkt sprzedaży
Rozdział XV
Dni, godziny i sposób przyjmowania i wydawania korespondencji oraz paczek, o których mowa w art. 113 a 5
4 kkw, sposób ich zamawiania oraz przyjmowania sprzętu RTV
520
1. Korespondencja do wysłania zbierana jest przez oddział owego w godzinach 7.30 - 8.30.
2. Korespondencja listowna jest to wiadomośc zapisana na kartce papieru. Listy zawierające przedmioty,
rzeczy czy inne substancję, nie będą odbierane lub zostaną zwrócone do nadawcy.
3. Skazani oddają korespondencję w zaklejonych kopertach. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do
zawartości przesyłki. skazany moze zostać zobowiązany do jej otwarcia w obecności funkcjonariusza.
4. Korespondencja przychodząca jest wydawana skazanym przez wyznaczonego funkcjonariusza do
godziny 15.30
w dni robocze.
5. Korespondencja urzędowa jest przyjmowana codziennie przez oddziałowego w godzinach 7.30 do apelu
wieczornego.
6. Korespondencja urzędowa przychodząca wydawana jest skazanym przez wyznaczonego
funkcjonariusza w godzinach pracy administracji.
7. Paczkę żywnościową skazany może otrzymać raz w miesiącu /art. żywnościowe lub tytoniowe/ za
pośrednictwem zakładu karnego.
8. Paczkę skazany będzie otrzymywał po złozeniu przez niego pisemnego zamówienia u wychowawcy lub
kantynie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki Zamówienie może złożyć również osoba
najbliższa.
9. Ciężar paczki żywnościowej nie podlega ograniczeniom wagowym, jednak należy uwzględnić, że skazany
w celi moze posiadać artykuły zywnościowe o ciężarze nie przekraczającym 6 kg oraz cł o 9 litrów napojów.
10. Zamówienie na paczkę realizowane przez skazanego lub osobę najbliższą składane jest bezpośrednio w
kantynie. Zamówienie to może być złożone podczas widzenia skazanego z osobą najbliższą lub w innym
czasie w jednostce penitencjarnej lub przesłane bezpośrednio do kantyny.
11. Zamówienie dokonuje się za pomocą formularza zamówienia na paczkę.
12. Zamówienie jest sporządzane na podstawie Listy produktów dostępnych w kantynie.
13. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępnych w kantynie są dostępne:
a) w kantynie,
b) w poczekalni dla osób odwiedzających,
c) w sali widzeń,
d) na stronie internetowej jednostki penitencjarnej,
e) u oddziałowego.
14. Zamówienie od osoby najbliżej dla skazanego może być zrealizowane wyłą cznie po potwierdzeniu przez
wychowawcę, że skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki.
15. Czas dostarczenia skazanemu paczki zywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem
wpłaty nie powinien przekroczyć pięć dni roboczych.

16.Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn
niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej przekazywane są niezwłocznie przez pracownika
kantyny wpłacającemu, w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z
informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia
17.Paczki mogą podlegać kontroli zawartości za pomocą odpowiednich urządzeń lub środków technicznyh
oraz psa specjalnego.
18.Sprzęt RTV przyjmowany jest w dni robocze w godzinach 8°° - 1400. Powyższe uregulowanie nie dotyc::.y
przesyłek realizowanych przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie.
19.Jeżeli adresat przesyłki nie przebywa w jednostce penitencjarnej, nie zostaje ona przyjęta.
20. Przesyłki podlegają kontroli zawartości za pomocą odpowiednich urządzeń lub środków technicznych
oraz psa specjalnego. Wymiary przesyłki nie mogą przekracza 25 cm 35 cm 60 cm.
21 Dostarczenie skazanemu przesyłki zawierającej przedmioty higieniczne, odzieżowe lub inne /bez art
spożywczych i wyrobów tytoniowych!, może nastąpić na podstawie odrębnego zezwolenia kierownika
oddziału zewnętrznego. Kontrole takiej przesyłki dokonuje funkcjonariusz w obecności skazanego.
22.Przesyłki nie spełniające powyższych kryteriów nie będą przyjmowane do jednostki penitencjarnej.
23. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zatwierdzoną listą - prośbą, przesylka
będzie odsyłana do nadawcy lub nie będzie przyjmowana.
Rozdział XVI
Dni, godziny i miejsce bezpośredniego kontaktowania się z przedstawicielami podmiotów. o których mowi
w art,38S1kkw
521.
1.Spotkania z przedstawicielami podmiotów, o których mowa wart. 3851 kkw możliwe są w godzinach
15-17 w dni robocze. a także winne dni po wcześniejszym uzgodnieniu.
2.Miejscem spotkań jest sala widzeń dla skazanych. świetlicy lub pomieszczeniu nr 22w oddziale I

Rozdział XVII
Osoby upoważnione do przyznawania nagród, ulg i rozpatrywania próśb oraz wymierzania kar
dyscyplinarnych
522.
Osobą upoważnioną do przyznawania nagród i ulg wymieniowych w art. 138 S 1 kkw (poza wymienionymi pkt
7 i 8) oraz, a także wymierzania kar dyscyplinarnych wymienionych w art. 143 5 1 pkt. 1-3 kkw jest Kierownik
Oddziału Zewnętrznego. W razie jego nieobecności osoba go zastępująca. Pozostałe nagrody udziela, a kary
dyscyplinarne wymierza Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu.

Rozdział XVIII
Godziny, czas trwania i miejsce korzystania z samoinkasujących się aparatów telefonicznych
523.
I. Aparat służy do realizacji połączeń lokalnych imiędzymiastowych
2. Karty telefoniczne można nabyć w kantynie, otrzymać od rodzin w trakcie widzeń, w paczkach lub
przesyłkach wartościowych.
3.Czas rozmowy nie może przekraczać 15 min
4. W przypadku próby korzystania z innych przedmiotów niż oryginalna karta telefoniczna. niszczenia
aparatu, jego właściciel występować będzie wobec winnych na drogę sądową.
5.Skazanym nie wolno organizować wirtualnych kolejek ani zajmować miejsca w kolejce innym skazanyri
6. Skazani oczekujący w kolejce na możliwość skorzystania z aparatu telefonicznego zachowują odległc"c
umożliwiającą nieskrępowane prowadzenie rozmowy przez innego skazanego.
7.Z aparatu można korzystać w godzinach otwarcia cel mieszkalnych.
8.Uszkodzenia aparatu należy niezwłocznie zgłaszać wychowawcy.
9. Oddział Zewnętrzny w Grodkowie nie odpowiada za jakość funkcjonowania aparatu, jego obsługą
konserwacją i naprawami zajmuje się właściciel
10 Rozmowy telefoniczne osadzonych nie podlegają kontroli administracji zakł adu karnego.

Rozdz tal XIX
Obowiązki skazanych funkcyjnych
24.
Funkcyjny - świetlicowy zobowiązany jest do:
„) przedkładania propozycji organizowania zajęć sportowych w świetlicy i na placu rekreacyjno .portowym.
b) informowania właściwych przełożonych o nieprawidłowościach w przebiegu zajęć,
c) dbałość o należyty i zgodny z wykazem stan sprzętu.
d) dbałość o czystość pomieszczenia świetlicy do zajęć,
e) wykonywania innych czynności zleconych przez przełożonych, związanych z bezpiecznym przebiegiem
zajęć sportowych.
2. Inni funkcyjni wykonują swoje obowiązki zgodnie z zakresem czynności obowiązującym na danym
stanowisku.
„

Rozdział XX
Obowią zki w zakresie ochrony przeciwpożarowej
25.
skazanych
zatrudnionych
na
rzecz
jednostki
organizacyjnej należy:
Do obowiązków
a) przestrzeganie zasad zawartych w instrukcjach uzytkowania urządzeń, maszyn, narzędzi i instalacji,
b) utrzymywanie ładu i porządku na stanowisku pracy oraz dokonywanie kontroli miejsca pracy pod kątem
bezpieczeństwa pożarowego. ka żdorazowo po jej zakończeniu,
c) informowanie przełozonych o zauważonych zagrożeniach stanu bezpieczeństwa pożarowego.
Do obowiązków Wszystkich skazanych, należy:
a) przestrzeganie zasad zawartych w instrukcjach uzytkowania urządzeń i instalacji,
h) utrzymywanie ładu i porządku w celach mieszkalnych oraz innych miejscach przebywania pod kątem
bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
c) informowanie przeł ożonych o zauważonych zagrożeniach stanu bezpieczeństwa pożarowego.

Inne ustalenia
26.
Ne udzieta się żadnych informacji telefonicznych (w tym fax), oraz za pomocą innych urządzeń łączności o
sobach
przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie Zakładu Karnego w Brzegu odbywających karę
pozbawienia wolności, ukaranych.
527.
Kierownik Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie przyjmuje interesantów z zewnątrz, od poniedziałku do
piątku
w godzinach 8 1401 lub w Innym uzgodnionym terminie.

ZATWIERDZAM

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20/2020
Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu
z dnia 1 czerwca 2020 roku

Rozdział VI § 9. pkt 1. Odstę,puie stq od zorganizowanei formy spacerów, umożt!wiają c w zamian korzystanie
z placu rekreacyino-sportowągo zgodnie z ustalonym harmonogramem.

HARMONOGRAM KORZYSTANIA Z PLACU REKREACYJNO - SPORTOWEGO

Spacery osadzonych odbywają su na placu rekreacyjno-sportowym zgodnie z § 2 tabeli ramowego
porządku dnia dla oddziału zakładu karnego typu półotwartego w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie w
godzinach: 10.00 - 12.30 oraz 14.00 - 1730, rozdzia VI § 9. pkt 1 -7.

Decyzją Dyrektora Zł< w Brzegu oraz Kierownika OZ w Grodkowie. przypadku prowadzenia prac
remontowo-budowlanych lub z innych ważnych przyczyn, czas przebywania na placu rekreacyjnosportowym moż e być zmieniony, skrócony lub przerwany

ZATWIERDZAM
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 20/2020
Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu
z dnia 1 czerwca 2020 roku

Organizacja kąnieli osadzonych dla oddziału zakładu karnego.ypu półotwartego w Oddziale Zewnetrznym
w Grodkowie rozdział VI § 9_pkt 8 - 10 zqodnie z ustalonym harmonogramem

PLAN ORGANIZACJI KĄPIELI

GRUPA

SKŁAD GRUPY

}ZAS

MIEJSCE

UWAGI

GRUPA I

Osadzeni oddziału I II

fwtorek
piąt
w godzinach
8.30 - 13.00

GRUPA II

Osadzeni zatrudnieni na terenie
Oddziału Zewnętrznego u
zewnętrznego kontrahenta

wtorek
ptąt
w godzinach
14.30 15,30

GRUPA III

Osadzeni zatrudnieni wewnątrz
Oddziału Zewnę trznego (warsztat. W dni pracy w
przygotowujący posił ki. wydający godzinach 15 30
posił ki. sprzątający na zewnątrz
1630
Oddziału Zewnętrznego

GRUPA IV

Osadzeni z widocznym kalectwem.
osadzeni ze zgodą Dyrektora U.
Kierownika OZ na dodatkową
ką piel

Zgodnie z decyzją
Dyrektora ZK
lub
Kierownika 02

łaź nia

Zgodnie z decyzją
Dyrektora ZK
lub
Kierownika OZ

GRUPA V

Osadzeni posiadający zleconą
dodatkową łaź nię przez lekarza

Środa w godzinach
14.30 - 15.30

ł aźnia

o kolejności
oraz czasie decyduje
oddziałowy

•
•
•

ł aźnia

o kolejności
oraz czasie decyduje
oddziałowy

łaźnia

o kolejności
oraz czasie decyduje
oddziałowy

łaź nia

Czas trwania kąpieli w łaźni -10 minut
Grupa kąpielowa w łaźni nie moze być wię ksza niż 4 osadzonych
Decyzją Dyrektora ZK w Brzegu lub Kierownika OZ w Grodkowie, przypadku prowadzenia prac
remontowo-budowlanych lub z innych waż nych przyczyn, harmonogram kąpieli może być
zmieniony.
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