ZARZĄDZENIE NR 23/2019
DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO NR 1 W GRUDZIĄDZU
z dnia 30 kwietnia 2019 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 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.1) ) oraz art. 73 § 2 i art.
209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r., poz.
676 z późn. zm2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 10/2018 Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu
z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym Nr 1
w Grudziądzu wprowadza się następujące zmiany:
1) § 7 ust. 16 otrzymuje nowe brzmienie:
„ 16. Ustala się następujące ilości bielizny i innych przedmiotów, które osadzony
może posiadać w celi izolacyjnej:
1) bielizna osobista (majtki - nie więcej niż 4 sztuki, osadzone kobiety – staniki
bez fiszbin – 2 szt.),
2) rajstopy, skarpety – nie więcej niż 4 pary,
3) środki higieny osobistej – grzebień lub szczotka do włosów, szczoteczka
do zębów, pasta do zębów, mydło w kostce, szampon do włosów, pakiet
higieniczny (dla kobiet),
4) zegarek nie posiadający funkcji łączności oraz rejestracji obrazu i dźwięku,
5) listy oraz fotografie członków rodziny i innych osób bliskich,
6) przedmioty kultu religijnego,
7) materiały piśmiennicze (papier, długopis), notatki osobiste, książki, prasa,
__________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1542, 1669, 2245, 2399, Dz. U. z 2019 r. poz. 125.

2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010, 1387, 2432, Dz. U. z 2019 r. poz. 125.

8) nożyki do golenia, wydawane osadzonemu mężczyźnie na czas wykonywania
czynności pielęgnacyjnych, a następnie deponowane poza celą izolacyjną,
9) 1 czajnik bezprzewodowy o pojemności do 1 litra i mocy 1000 WAT lub
grzałka o mocy do 1000 WAT z naczyniem metalowym,
10) żywność zakupiona wcześniej w kantynie lub otrzymana w drodze
zamówienia na tzw. e – paczkę realizowaną za pośrednictwem punktu
sprzedaży – kantyny.”
2) § 10 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 10. Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń.
1. Widzenia

odbywają

się

w wyznaczonych

przez administrację

miejscach

w budynku A i H.
2. Widzenia odbywają się w niedziele i poniedziałki w godzinach od 8.00 do 15.00
w salach widzeń z wyłączeniem następujących dni:
a) 1 stycznia – Nowy Rok,
b) 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
c) 1 maja – Święto Państwowe,
d) 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
e) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
f) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
g) 1 listopada – Wszystkich Świętych,
h) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
3. Widzenia odbywają się w trzech turach:
1) I tura w godzinach 8:00 – 10:00,
2) II tura w godzinach 10:30 – 12:30,
3) III tura w godzinach 13:00 – 15:00.
4. Widzenia będą udzielane wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej
odwiedzających. Rejestracja zgłoszeń osób ubiegających się

o widzenie

z osadzonymi odbywa się wyłącznie telefonicznie we wtorki i środy każdego
tygodnia w godzinach od 9:00 do 15:00 pod numerem telefonu (56) 64 40 474.
Zapisy prowadzone są w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym widzenia. Jeżeli
dzień rejestracji przypada w dniu wolnym rejestracja odbywać się będzie
w kolejnym dniu roboczym. Osoby odwiedzające winny zgłosić się 30 minut przed
planowanym rozpoczęciem widzenia w danym dniu. W przypadku spóźnienia się
osób odwiedzających widzenie jest udzielane wyłącznie w ramach tury, w której
było zaplanowane. Ilość miejsc w poszczególnych turach jest ograniczona.
5. Osadzeni zobowiązani są powiadomić osoby uprawnione do korzystania z widzeń
o terminie, czasie oraz procedurze ich udzielania.

6. Obowiązek udowodnienia stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa z osadzonym
spoczywa na osobie odwiedzającej lub na osadzonym.
7. W sprawie udzielania widzenia z większą liczbą osób odwiedzających skazanych
oraz połączenia widzeń w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach należy zwrócić
się z pisemną prośbą do dyrektora.
8. Czas trwania widzenia i sposób jego udzielenia zależy od kodeksowych uprawnień
osadzonych, bądź określa go rodzaj otrzymanej nagrody, ulgi lub kary
dyscyplinarnej, bądź określa go organ dysponujący.
9. W celu skorzystania z widzenia bez dozoru, z dzieckiem do lat 15, dłuższego,
dodatkowego oraz połączonych osadzony zobowiązany jest powiadomić o tym
fakcie funkcjonariusza przed rozpoczęciem widzenia.
10. Osadzonym chorym udziela się widzenia uwzględniając zalecenia służby
zdrowia.
11. W czasie trwania widzenia zabrania się osadzonym wychodzenia bez zezwolenia
z sal widzeń, a w szczególności zabrania się osadzonym wstępu do pomieszczenia
kantyny.
12. Zezwala się na zakup artykułów żywnościowych na terenie zakładu karnego
przez osoby odwiedzające osadzonych w celu spożycia w czasie widzeń
z wyłączeniem widzeń udzielanych w sposób uniemożliwiających bezpośredni
kontakt z osobą odwiedzającą.
13. Szczegółowe zasady korzystania z widzeń i dokonywania zakupów w trakcie ich
realizacji

są

ogłaszane

na

tablicach

informacyjnych

w

salach

widzeń

i oddziałach mieszkalnych.
14. Podczas

widzeń

zakazuje

się

przekazywania

osobom

odwiedzającym

jakichkolwiek przedmiotów oraz ich otrzymywania. Wyjątek stanowią upominki realizacja nagrody.
15. Po doprowadzeniu do sali widzeń osadzony zajmuje wskazane przez
funkcjonariusza miejsce. Zabrania się osadzonym samowolnego

zmieniania

miejsca.
16. W przypadku zachowania osadzonego bądź osób odwiedzających powodujących
zagrożenie porządku lub bezpieczeństwa zakładu karnego w trakcie widzenia może
zostać ono przerwane przed czasem.”
3) § 13 ust. 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„ 1. Uprawnienie osadzonych do korzystania z wydzielonych stron internetowych
realizowane jest w wyznaczonych miejscach:
1) w dni powszednie dla ogółu osadzonych w godzinach od 9:00 do 18:00,
2) w dni wolne od 15:00 do 18:00 dla osadzonych zatrudnionych.

2. Z wydzielonych stron internetowych korzystać mogą osadzeni, którzy zgłosili
w formie pisemnej potrzebę uzyskania informacji prawnych za pomocą łącza
internetowego sieci LAN – komputera z wydzielonym dostępem do internetu.”
4) w § 15 dodaje się ust. 71 w brzmieniu:
„71. W przypadku uzyskania indywidualnej zgody dyrektora istnieje możliwość
otrzymania paczek, o których mowa w art. 113 a § 4 k.k.w. z zewnątrz.”
5) § 17 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 17. Godziny i sposób przyjmowania i wydawania paczek, o których mowa w art.
113a § 4 Kodeksu.
1.

Osadzeni mogą otrzymywać następujące rodzaje paczek:
1) higieniczne,
2) odzieżowe,
3) z lekami w oryginalnym opakowaniu, z widoczną datą przydatności do
użycia,
4) ze sprzętem RTV,
5) innego rodzaju.

2.

Otrzymanie paczek, o których mowa ust. 1 jest możliwe po uzyskaniu zgody

dyrektora. Paczka winna być zaopatrzona w wydawany przez zakład karny
odpowiedni druk do otrzymania takiej paczki zwany dalej „talonem''.
3.

W celu otrzymania „talonu” osadzeni składają pisemne zgłoszenie na

otrzymanie paczek, o których mowa w ust. 1. Po uzyskaniu zgody dyrektora
osadzeni otrzymują „talon”.
4. Wymiary zewnętrzne paczek wymienionych w ust. 1 nie mogą przekraczać
70 cm x 30 cm x 50 cm.
5.

Zawartość paczki z lekami określa lekarz.

6.

W każdej paczce bez względu na jej rodzaj, winien znajdować się spis jej

zawartości.
7.

Paczki, o których mowa w ust. 1 przyjmowane są do zakładu za pośrednictwem

uprawnionego organu, instytucji, a w szczególności przez pocztę, firmę kurierską
lub gońca we wszystkie dni tygodnia od godz. 7.00 do godz. 19.00.
8.

Zezwala się na osobiste przyniesienie paczek, o których mowa w ust. 1. Ten

sposób dostarczenia paczki możliwy jest we wszystkie dni tygodnia od godz. 8.00
do 15.00. W przypadku dostarczenia paczki przez nadawcę, paczka jest
kontrolowana w jego obecności przez funkcjonariusza.
9.

Paczki dostarczane do zakładu, podlegają przed ich przyjęciem kontroli

zawartości za pomocą odpowiednich urządzeń i środków technicznych.
10. Warunkiem przyjęcia paczki do zakładu jest:
1) przebywanie adresata paczki w zakładzie,

2) naklejenie na paczkę II części „talonu”
3) odpowiednia jej zawartość - zgodna z „talonem”, oraz z umieszczonym
w paczce spisem jej zawartości,
4) kartonowe opakowanie paczki,
5) brak uszkodzeń na zewnętrznej części opakowania, świadczących
o naruszeniu jej zawartości.
11. Paczki, które nie spełniają wymogów określonych w ust. 10 oraz zawierające
produkty i przedmioty niedozwolone, używki, wyroby tytoniowe, alkohol, a także
artykuły których sprawdzenie nie jest możliwe bez naruszenia w istotny sposób ich
substancji, artykuły w opakowaniu utrudniającym kontrolę ich zawartości oraz
przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa
w zakładzie karnym (kosmetyki pod ciśnieniem lub w atomizerze, artykułów
w opakowaniach typu „tubka”) nie będą przyjmowane do zakładu lub zostaną
odesłane na koszt osadzonego

lub jednostki organizacyjnej. Osadzonym

nie wydaje się opakowań kartonowych, w których były doręczone paczki.
12. W przypadku ustalenia występowania w paczce środków odurzających
lub substancji psychotropowych, dane osoby wskazanej jako nadawca paczki,
przekazane

zostaną

Policji

z

zawiadomieniem

o

podejrzeniu

popełnienia

przestępstwa, o którym mowa w art 59. ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani,
podlegającego karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
13. Paczki higieniczne i odzieżowe realizowane mogą być również w drodze
zamówienia na tzw. "e – paczkę", za pośrednictwem punktu sprzedaży – kantyny,
znajdującego się na terenie jednostki. Szczegółowe zasady wyżej wskazanego
sposobu otrzymywania paczki higienicznej i odzieżowej wywieszone są w salach
widzeń, na tablicach informacyjnych w oddziałach mieszkalnych oraz dostępne
na stronie internetowej jednostki.
14. Dopuszcza się realizację paczki higienicznej i odzieżowej (kosmetyki, środki
higieny, środki czystości, artykuły chemiczne, bielizna osobista itp.) poprzez
bezpośredni zakup artykułów w kantynie podczas widzeń w przypadku posiadania
przez osobę odwiedzającą "talonu", bądź w innych szczególnie uzasadnionych
przypadkach.
15. Dopuszcza się by w ramach zakupu paczki higienicznej i odzieżowej
realizowanych w kantynie znajdowały się w nich karty telefoniczne w ilości do
15 sztuk, znaczki pocztowe, prasa, artykuły biurowe, baterie oraz leki dopuszczone
do sprzedaży w kantynie.
16. Paczki, o których mowa w ust. 1 realizowane są w terminie do 5 dni roboczych.”
17. Łączna waga rzeczy własnych (w tym odbiornika radiowego lub CD), żywności
i napojów posiadanych przez osadzonego nie może przekraczać 30 kilogramów

oraz pojemności torby transportowej o kubaturze 0,17 m 3 z wyłączeniem
dokumentów

z

postępowania,

którego

jest

uczestnikiem

oraz

odbiornika

telewizyjnego.”
§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 65/2018 Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu
z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym
Nr 1 w Grudziądzu
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

DYREKTOR
Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu
ppłk Andrzej Gniot

