ZARZĄDZENIE NR 77/2017
DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO NR 1 W GRUDZIĄDZU
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu
z późniejszymi zmianami.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010
roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r., poz. 631 z późn. zm. 1)) oraz art. 73 § 2 i art.
209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r., poz.
665 z późn. zm2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 70/2016 Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym Nr 1
w Grudziądzu z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:
„5. Wprowadza się ramowy czas pracy skazanych, zatrudnionych przy
pracach administracyjno – porządkowych, który w uzasadnionych
przypadkach może być zmieniony:
1) warsztaty gospodarcze: 7.30 - 15.30,
2) kuchnia ogólna: 4.00 - 20.00,
3) kuchnia Domu dla Matki i Dziecka: 4.00 - 17.30,
4) pralnia Domu dla Matki i Dziecka: w dni robocze 6.30 - 17.30,
5) magazyn mundurowy: 7.30 - 15.30,
6) magazyn żywnościowy: 7.00 - 19.00,
7) oddział ginekologiczno – położniczy: 7.30 - 15.30,
8) ambulatorium: 7.30 - 15.30,
9) teren zakładu, budynek administracji: 7.30 - 17.30 oraz teren wokół
zakładu według potrzeb,
10) pralnia ogólna: 7.00 - 15.00,
11) szkoła: 7.30 - 14.30,
12) radiowęzeł: 9.00- 22.00,
13) biblioteka: 8.00 - 19.00.”
2) § 2 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie:
„6. Wprowadza się ramowy czas pracy skazanych zatrudnionych poza
terenem jednostki między godziną 4.00 a 20.00, a w szczególnych
_______________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 1321

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 666, 768, 1452

przypadkach, np. prac sezonowych, systemie zmianowym może zostać
przedłużony do godziny 23:45, odstępstwo od powyższego wymaga
każdorazowo zgody Dyrektora.”
3) § 2 ust. 10 otrzymuje nowe brzmienie:
„10. Wyznacza się godziny używania odbiorników telewizyjnych
codziennie:
1) w świetlicach od godz. 8:00 do godziny 20:00, a dla osób, które są
osadzone w celach mieszkalnych bez odbiornika telewizyjnego do godziny
22:00,
2) w celach mieszkalnych od zakończenia apelu porannego do godziny
23:00, natomiast w piątki i soboty do godziny 1:00.”
4) § 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Posiłki wydawane są w oddziałach mieszkalnych w godzinach:
1) śniadania

6:30 – 8:00,

2) obiady

12:00 – 14:00,

3) kolacje

16:30 – 18:00,

z zastrzeżeniem zasad określonych w ust. 2 – 7.”
5) § 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Osadzeni zatrudnieni odpłatnie poza terenem jednostki, opuszczający
jednostkę we wczesnych godzinach porannych w dniach ich pracy:
1)śniadanie spożywają w stołówce – w godz. 4.30 – 7.00;
2)obiad

otrzymują

w

formie

suchego

prowiantu,

który

spożywają

w godzinach i miejscu pracy wskazanym przez pracodawcę;
3)kolację w formie ciepłego posiłku spożywają w stołówce – w godz.
16.00 – 18.30”.
6) § 3 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„4. Osadzeni zatrudnieni na terenie jednostki:
1) śniadanie spożywają w oddziałach mieszkalnych lub w stołówce w godz.
5.30 – 7.30;
2) obiad spożywają w stołówce – w godz. 12.00 – 14.30;
3) kolację spożywają w pomieszczeniu socjalnym wyznaczonym przez
pracodawcę w godzinach 16.30 – 18.30.”
7) § 4 ust. 5 punkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1) w zakładzie karnym typu półotwartego i w celach oddziału
ginekologiczno – położniczego – od zakończenia apelu porannego do
rozpoczęcia apelu wieczornego, z wyłączeniem czasu na stosowanie
niektórych środków i przedsięwzięć ochronnych,”

8) w § 4 w ust. 5 wykreśla się punkt 5.
9) § 5 ust. 21 otrzymuje nowe brzmienie:
„21. W oddziałach mieszkalnych wyposażonych w pralki umożliwia się pranie
rzeczy własnych w pralce przez osadzonych, jednakże nie częściej niż raz
w

tygodniu.

Dni

i

godziny

prania

określają

harmonogramy

dla poszczególnych oddziałów mieszkalnych. W przypadku awarii sprzętu
w/w uprawnienie zostaje zawieszone do czasu naprawy urządzenia.”
10)§ 6 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:
„5. Zabrania się palenia papierosów w czasie apelu, wizytacji cel, wydawania
posiłków, podczas leżenia w łóżku oraz w czasie poruszania się po terenie
zakładu

karnego.

Podczas

spacerów

można

korzystać

z

wyrobów

tytoniowych zabieranych z oddziałów mieszkalnych w takiej ilości, która
będzie zużyta całkowicie podczas spaceru bez możliwości przynoszenia
ich po zakończonym spacerze ponownie do oddziału mieszkalnego.”
11) § 7 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Zezwala się osadzonym z zakładu karnego typu zamkniętego
(z zastrzeżeniem osadzonych, o których mowa w ust. 2), na posiadanie w
celi mieszkalnej własnej bielizny i obuwia zgodnego z poniższym wykazem:
1) 1 para butów stosownych do pory roku,
2) 1 para butów sportowych,
3) 1 para pantofli rannych,
4) 1 para obuwia kąpielowego,
5) bielizna osobista (majtki, staniki bez fiszbin, 2 podkoszulki bez rękawów,
rajstopy, skarpety - według potrzeb),
6) 2 koszulki z krótkim rękawem bez nadruków,
7) 2 komplety nocnej bielizny,
8) 1 podomka,
9) 1 szal, 1 okrycie głowy, 1 para rękawic dzianinowych – w sezonie
zimowym,
10) 1 dres - do noszenia wyłącznie podczas zajęć sportowych oraz
w celach mieszkalnych.”
12) § 7 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„4. Osadzeni, którzy korzystają z własnej odzieży i obuwia mogą posiadać
w celi mieszkalnej następujące rzeczy:
1) osadzone kobiety:
a) 1 para butów stosownych do pory roku,
b) 1 para butów sportowych,

c) 1 para pantofli rannych lub kąpielowych,
d) bielizna osobista tj. majtki, staniki (bez fiszbin w zakładzie karnym typu
zamkniętego), rajstopy, skarpety - według potrzeb,
e) 2 podkoszulki bez rękawów,
f) 2 komplety nocnej bielizny,
g) 1 podomka,
h) swetry i bluzki - nie więcej niż 5 szt. łącznie,
i) spodnie (długie lub krótkie), spódnice, sukienki - nie więcej niż 3 szt.
łącznie,
j) 1 kurtka lub płaszcz,
k) 1 szal, 1 okrycie głowy, 1 para rękawic dzianinowych - w sezonie
zimowym,
l) 1 dres lub 1 bluza i spodnie dresowe,
m) pasek do spodni (wyłącznie w zakładzie półotwartym).”
2) osadzeni mężczyźni:
a) spodnie (długie lub krótkie lub dresowe) - nie więcej niż 3 sztuki łącznie,
b) 2 podkoszulki,
c) 1 para pantofli rannych lub kąpielowych,
d) 1 para butów,
e) 1 para butów sportowych,
f) bielizna osobista (majtki, skarpety - według potrzeb),
g) 1 piżama,
h) 3 koszule,
i) 2 swetry (zamiennie bluza dresowa),
j) 1 kurtka lub 1 płaszcz,
k) 1 szal, 1 para rękawic dzianinowych, czapka,
l) 1 pasek do spodni (wyłącznie w zakładzie półotwartym),
m) 1 dres”.
13) § 7 ust. 17 otrzymuje nowe brzmienie:
„17. Ustala się następujące ilości własnej bielizny i innych przedmiotów,
które osadzony może posiadać w celi izolacyjnej:
1) 1 para butów stosownych do pory roku otrzymana z jednostki
2) 1 para pantofli rannych,
3) bielizna osobista (majtki - nie więcej niż 4 szt., osadzone kobiety - staniki
bez fiszbin - 2 szt.),
4) rajstopy, skarpety - w ilości stosownej do wymiaru kary,
5) 2 ręczniki frotte i 1 ścierka,

6) środki higieny osobistej – grzebień lub szczotka do włosów, szczoteczka
do zębów, pasta do zębów, mydło w kostce, szampon do włosów, pakiet
higieniczny (dla kobiet),
7) zegarek nie posiadający funkcji łączności oraz rejestracji obrazu
i dźwięku,
8) listy oraz fotografie członków rodziny i innych bliskich osób,
9) przedmioty kultu religijnego,
10) materiały piśmiennicze (papier, długopis), notatki osobiste, książki, prasa,
11)

nożyki do golenia (wydawane skazanemu mężczyźnie na czas
wykonywania czynności pielęgnacyjnych, a następnie deponowane poza
celą izolacyjną).”

14) § 8 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„4. Poza prawem do posiadania przedmiotów, o których mowa w art. 110 a
§ 1 k.k.w. oraz regulaminie organizacyjno – porządkowym wykonywania kary
pozbawienia wolności oraz regulaminie organizacyjno – porządkowym
wykonywania tymczasowego aresztowania osadzeni mogą posiadać w celi
następujące przedmioty:
1) 1

obcinacz

do

paznokci

(w

zakładzie

półotwartym

dopuszcza

się zamiennie małe nożyczki do manicure),
2) 1 polerka do paznokci niemetalowa,
3) 1 pinceta,
4) 1 czajnik bezprzewodowy o pojemności do 1 litra i mocy do 1000 WAT
lub grzałka o mocy do 1000 WAT z naczyniem metalowym w celi
o zaludnieniu – do 7 osadzonych, za zgodą Dyrektora,
5) w celi o większym zaludnieniu – kolejny czajnik lub grzałkę z naczyniem
metalowym,
6) 2 talerze, 1 kubek lub 1 filiżanka lub 1 szklanka,
7) 2 zapalniczki,
8) kosmetyki z wyjątkiem tych, które są w aerozolu lub atomizerze,
9) nożyki do golenia i pędzel ( w zakładzie karnym typu półotwartego),
10) 2 wieszaki plastikowe,
11) łącznie 5 tłoczonych płyt CD. Weryfikacja treści zapisanych na płytach
będzie wykonywana przez administrację zakładu karnego,
12) osadzeni mogą posiadać w celi mieszkalnej leki za zgodą lekarza
i z odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza, jak
również leki i suplementy diety w ilościach dopuszczonych do sprzedaży
w kantynie.”

15) § 8 ust. 11 pkt. 1 lit. c otrzymuje nowe brzmienie:
„c) nie zastosowano zasilacza zewnętrznego w standardzie uniwersalnej
magistrali szeregowej, stacji dokującej, czytnika kart pamięci.”
16) § 8 ust. 12 otrzymuje nowe brzmienie:
„12. Zgoda, o której mowa w ust. 11 może być cofnięta w każdym czasie
z uwagi na nadmierną ilość sprzętu użytkowaną w zakładzie, ze względów
przeciwpożarowych, z powodu zakłócania spokoju poprzez zbyt głośne jego
użytkowanie lub innych form niewłaściwego zachowania, a w konsekwencji
czego sprzęt będzie przekazywany do magazynu. Korzystanie ze sprzętu
RTV nie może zakłócać realizacji uprawnień innych osadzonych oraz
zakłócać spokoju w zakładzie.”
17) § 8 ust. 18 otrzymuje nowe brzmienie:
„18. Nie zezwala się na użytkowanie w warunkach zakładu karnego
następujących urządzeń elektronicznych:
1) nagrywarek DVD i blu ray,
2) pilotów zdalnego sterowania - zezwala się tylko na użycie pilota
do posiadanych urządzeń na czas konfiguracji i uruchomienia nowych
ustawień,
3) konsol do gier komputerowych z kartą sieci bezprzewodowej wi-fi,
4) odtwarzaczy audio posiadających możliwość zapisu mikrofonem
lub interfejsem do komunikacji komputerowej lub radiowej,
5) pamięci masowych (dysków twardych, kart pamięci, pamięci PenDrive
itp.),
6) taśm magnetycznych audio i video (kaset magnetofonowych, VHS
itp.), nośników danych typu CD-R, CD-RW, DVD-R+, DVD R-,
7)

zegarków posiadających funkcję łączności oraz rejestracji obrazu
i dźwięku.”

18) § 9 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Przyjęcia przez lekarza odbywają się w dni robocze w godzinach
ramowych

od

8.00

do

20.00

w

pomieszczeniach

ambulatorium

lub w gabinetach lekarzy w oddziałach mieszkalnych zgodnie z ustalonym
planem przyjęć, który umieszcza się na tablicy informacyjnej w każdym
oddziale. W przypadku potrzeby wizyty u lekarza osadzeni pisemne
zgłoszenie przekazują oddziałowemu do godziny 9:00 w dni przyjęć
lekarskich dla danego oddziału mieszkalnego.”
19) § 13 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3. W celu otrzymania pozostałych paczek (odzież, higiena, leki) osadzeni
mogą złożyć pisemne zgłoszenie na jej otrzymanie, po uzyskaniu zgody
Dyrektora otrzymują pisemne uprawnienie.”
20) § 16 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:
„5. Rozmowy z samoinkasujących aparatów telefonicznych mogą być
przeprowadzane przez osadzonych z zakładu karnego zamkniętego
i tymczasowo aresztowanych w czasie od zakończenia śniadania w danym
oddziale do godz. 19:30. Jednorazowo czas rozmowy nie może przekroczyć
5 minut.”
21) § 20 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie:
„6. Zabrania się przynoszenia do cel mieszkalnych jakichkolwiek
przedmiotów z miejsc zatrudnienia i nauczania bez zgody Dyrektora.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

DYREKTOR
Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu
mjr Andrzej Gniot

