ZARZĄDZENlE
DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO
W JAsTRzĘBlU-zDRoJU

NR 62/2015
z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie porządku wewnętrz nego dla osadzonych przebywających w zakładzie karnym
w Jastrzębiu-Zdroju

Na Podstawie ań. 73 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r, Kodeks karny wykonawczy (t. j. Dz. U. Nr
90, Poz. 557 z póŻn. zm1;, ań. 13 ust. 2 pkt.7 oraz ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. oSłużbie
Więziennej (t.j. Dz.U. z2014, poz. 1732), §14 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia
20u- r. w sprawie regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności
(Dz, U. z Nr 152 poz. 1493), zarządza się, co następuje:

§

1.

Wprowadza się porządek wewnętrzny w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju.

§2.
lnformacje wstępne

1. ZasadY porządku wewnętrznego Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju, zwanego dalej zakładem
obowiązują i dotyczą osób odbywających karę pozbawienia wolnościoraz karę o7eczonąza wykroczenie,
karę Porządkową, a także osób, wobec których zastosowany został środekprzymusu skutkujący
pc,,_iawieniem wolności- zwanych dalej osadzonymi.
2. Obowiązkiem każdego osadzonego jest zapoznanie się z niniejszymi przepisami porządkowymi oraz ich

przestrzeganie,

3. Kodeks karny wykonawczy, lozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia
w sPrawie regulaminu organizacyjno

-

2OQ3

r.

porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności,a takze

1

zmiany ustawy zostały o8łoszone W D z. U. z 7gg7 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz, 931, z 2ooo r. Nr 60, poz. 701 i Nr 12o, poz,
!268, z 2o0! r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 1]"1, poz. !194, z 2oo2 r. Nr 74, poz, 676 i Nr 2oo, poz. 1679, z 2oo3 r. Nr 111, poz. ],061, Nr 142, poz.
1380 i Nr 179, poz. u50, z 2oo4 r. Nr 93, poz, 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 24o, poz. 2405, Nr 243, poz, 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2oo5 r. Nr
163, poz. 1363 iNr 178, poz. 1479,z2006 r. Nr 1o4, poz.7o8 iNr 226, poz,7648,z2oo7 r. Nr 123, poz. 84g, z2oo8 r. Nr 96, poz.620 i Nr

2L4, poz- !344, z 2009 r. Nr 8, poz.39, Nr 22! poz. 119, Nr 62, poz. 5o4, Nr 98, poz. 817, Nr 1"o8, poz. 911, N r 115, poz. 963, Nr 19o, poz.
1475, Nr 201, poz, 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz.227, Nl L25, poz. 842 i Nr ].82, poz. Lż28, z 2077 r. Nr 39,
poz.207i poz.2o2,Nl712, poz.654, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, poz.1280i Nr 24o, poz. M3r, z 2072 r. poz.9o8, z 2013 r. poz.628 i poz,
7247, z 2o1,Ą r. poz.287, poz.619 i poz. L7o7 olaz z 2075 l. poz.2'],, poz. 396, poz. 431,, poz, 541, i poz. 1573l
2

zmiany ustawy został ogłoszone W

D

z.lJ, z 2o!4 r. poz. 1822 oraz z 2015 r. poz.52g, poz. 928 i poz, ],066.

porządek Wewnętrzny zakładu karnego są dostępne u wychowawcóW oraz W bibliotece. Ponadto porządek
wewnętrzny znajduje się w kaźdej celi.

4. W celu usprawnienia obiegu informacji pomiędzy administracją zakładu a osadzonymi, codziennie
po ape|u wieczornym emitowany jest przez radiowęzeł komunikat informacyjny dla osadzonych.

5.

Osadzony zobowiązany jest niezwłocznie informować przełożonych o zagrożeniach dla jego

bezpieczeństwa osobistego, bezpieczeństwa innych osób oraz unikać tych zagrożeń. Ponadto, każdego
osadzonego zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia przełozonych o chorobie własnej oraz
o zauwazonych objawach chorobowych u innego osadzonego.

6. Przy przyjęciu do zakładu osadzony zobowiązany jest przekazać do depozytu wszystkie pieniądze
i przedmioty wańościowe. Na wniosek osadzonego i za zgodą dyrektora istnieje możliwośćpozostawienia
w depozycie zegarków.

7. Za pieniądze lub przedmioty wańościowe, które nie zostały zdane do depozytu, administracja zakładu
nie ponosi odpowiedzialności, a posiadaczbędzie podlegał odpowiedzialności dyscyplinarnej.
8.

,,,

przyjęcie jakiejkolwiek rzeczy dostarczonej osadzonemu lub wniesienie na teren zakładu wymagana

jest zgoda dyrektora.
9. Uzyskane w poprzednim zakładzie karnym lub areszcie śledczym zezwolenia lub odstępstwa tracą moc.
10. Osadzeni zakwaterowani są w celach mieszkalnych. Decyzję o miejscu osadzenia, spoczynku w porze

nocnej, składzie osobowym

celi i miejscu

rozmieszczenia sprzętu kwaterunkowego podejmuje

administracja zakładu.
1

1.

W trakcie wizytacji cel przez funkcjonariuszy osadzeni przyjmują postawę stojącą,

12. Pomieszczenia, w których przebywają osadzeni poddawane są kontro|i, których częstotliwośćokreśla

administracja zakładu. W czasie kontroli pomieszczeń osadzeni

są zobowiązani do ich opuszczenia

i przebywania w miejscu wyznaczonym przez funkcjonariusza.

13, Łóżka w porze dziennej muszą być zaścielone,

14,.-Jsadzeni podlegają kontroli osobistej, podczas której zobowiązani są do wykonywania poleceń
kontroIujących

fu

nkcjonariuszy.

15, Osadzeni zobowiązani są do zachowania czystości pomieszczeń, higieny osobistej, dbałości
o schludny wygląd i powierzone mienie, a ponadto zobowiązani są do oszczędnego zużycia wody i energii

elektrycznej. Za wyrządzone szkody w majątku zakładu osadzeni ponoszą odpowiedzialnośćmaterialną
zgodnie z ań. 120 kkw,

16. Zabrania się osadzonym przekazywania, udostępniania, Wpożyczania, niszczenia i samowolnego
wyrzucania rzeczy własnych oraz sprzętu, a lakże dokonywania jakichkolwiek transakcji.

_

§3.

Godziny oraz sposób przeprowadzania apelu porannego iwieczornego
1. Pobudka dla osadzonych ogłaszana jest o godz. 6.00.
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2. Apel poranny przeprowadzany jest w godzinach 7.00

-

8.00, a apel wieczorny w godzinach 19.00

20.00,

-

3. W uzasadnionych przypadkach apel może być przeprowadzony w innym czasie.

4. Do apelu osadzeni ustawiają się w wyznaczonej celi mieszkalnej stojąc w szyku zwańym w kompletnej
odzieży, d rzwi do cel są otwańe.
5. W trakcie trwania apelu w pawilonie mieszkalnym obowiązuje zakaz opuszczania cel mieszkalnych
przez osadzonych oraz użytkowania posiadanego sprzętu audiowizualnego.
6. Od obowiązku stawania do apelu zwolnieni są tylko osadzeni chorzy przebywający w izbie chorych,

§4.
Godziny przeznaczone na sen, pracę, naukę, zajęcia kulturalno

_

oświatowe, spońowe oraz zajęcia

własne osadzonego

1. Sen. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22,00 do 6.00. W czasie ciszy nocnej obowią,;je
wYgaszenie Światła w celach mieszkalnych oraz zakaz korzystania ze sprzętu audiowizualnego
i komputerowego w

sposób mogący zakłócić spokój innym osobom. W tym czasie osadzonym zabrania

się przebywania w innej, niz wyznaczonej, celi mieszkalnej.
2, Praca,
a) Osadzeni zatrudnieni na potrzeby zakładu pracują w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym.

b) Osadzeni zatrudnieni na lzecz podmiotów pozawięziennych pracują w systemie jednozmianowym
lub wielozmianowym,

a czas

pracy regulowany jest

w umowie

o

zatrudnieniu

z

kontrahentem

zewnętrznym.

c)

Osadzeni zatrudnieni zobowiązani

są do

przestrzegania zasad zawańych w załączniku

nr

1

do niniejszego zarządzenia.

d) Za organizację

i

doprowadzenie grupy do miejsca wykonywania pracy oraz prac porządkor*.łh
i pomocniczych odpowiedzialny jest skazany grupowy. Obowiązki grupowego określone są w załączniku
nr 2 do niniejszego zarządzenia,

e) Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy na poszczególnych stanowiskach osadzonych zatrudnionych na
rzecz zakładu określazałącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia
,

f) Zakres

obowiązków osadzonego wykonującego prace porządkowe określazałącznik nr 4
do niniejszego zarządzenia.
3. Nauka, Na proŚbę osadzonego, w granicach obowiązujących przepisów, administracja za?adu karnego
podejmuje działania umożliwiające mu podjęcie nauki lub uzyskania kwalifikacji zawodowych.

4, ZĄęcia kulturalno

- oŚwiatowe

i spońowe. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji tych zajęó

znĄdują się na tablicach ogłoszeń w pawilonach mieszkalnych oraz pawilonie Vlll. Zajęcia te odbywają się
w godzinach otwarcia pawilonów mieszkalnych w miejscach do tego wyznaczonych. Wykaz tych miejsc
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
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5. Zajęcia własne.

a) ZĄęcia własne mogą być realizowane w czasie wolnym od pracy oraz innych zajęć planowa nych przez
administrację zakładu karnego,

w sposób niezakłócający porządku w zakładzie oraz spokoju

innych

osadzonych.
b) Prawo do twórczości własnej może być realizowane jedynie w oparciu o materiały i nauędzia własne,

niestanowiące mienia zakładu. Wnoszenie na teren zakładu oraz wynoszenie materiałów i narzędzi,
o których mowa powyzej wymaga pisemnej zgody dyrektora, Uzytkujący nażędzia i materiały
zobowiązany jest do utrzymywania ich w nalezytym stanie technicznym iporządku, W razie wynoszenia
narzędzl z zakładu lub przekazywania ich rodzinie osadzony winien posiadać zgodę na ich użytkowanie
i

wyniesienie.

6. DziałalnoŚĆ radiowęzła i biblioteki. Godziny pracy biblioteki i radiowęzła zostały określone
w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. Szczegółowe zasady wypozyczania książek zostały
określonew regulaminie biblioteki.

§5.
Godziny i miejsce spożywania posiłków dostarczanych przez administrację
1. Posiłki wydawane są w stołówce w godzinach:

a) śniadaniedla grup roboczych: 6.00 - 6.30
b) śniadanie: 8.30

c) obiad: 12,15

-

-

9.30

13.30

d) kolacja :16.15-17.15
2.

W uzasadnionych przypadkach, takich jak: zatrudnienie, widzenia, udział w czynnościach procesowych,

kursach, szkoleniach, mitingach wydawanie posiłków odbywa się:

.*7 od poniedziałku do piątku w godz.

15,20-,1 5.50 i 17.30-18.30

b) w soboty, niedziele i świętaw godz. 17.15-17.45.

3. Na posiłki osadzeni udają się pawilonami i celami mieszkalnymi według zatwierdzonego planu
pobierania posiłków. W pierwszej kolejności (w ramach celi mieszkalnej) posiłki pobierają osadzeni
korzystający z diety. Każdy osadzony jest zobowiązany do osobistego pobrania posiłku.

4. Starszy celi, a w czasie jego nieobecności inny wyznaczony osadzony z celi mieszkalnej, podaje
funkcjonariuszowi nadzorującemu wydawanie posiłków numer celi mieszkalnej ijej stan osobowy. Posiłki
odbierają tylko osadzeni z danĄ celi mieszkalnej.
5. Starszy celi pobiera posiłek jako pierwszy,

6. Posiłki gorące osadzeni spożywają w stołówce,

7. Zezwala się na wynoszenie ze stołówki i spożywanie w celi mieszkalnej produktów śniadań i kolacji
wydanych w formie suchego prowiantu.
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8. Uwagi dotyczące ilościijakościposiłków przyjmuje w czasie ich wydawania funkcjonariusz nadzorujący
pracę kuchni.

9. Do pawilonu l oraz pawilonu J (izby chorych) posiłki są dostarczane i
zakwaterowania w godzinach określonych w ust.

wydawane

w

miejscu

1.

10. lstnieje mozliwość wypoźyczenia do miejsca zakwaterowania kuchenki elektrycznej znajdującej się
w dyspozycji porządkowego danego pawilonu. Zabrania się przekazywania kuchenki innym osadzonym
i

jĄ wypożyczania po apelu wieczornym. Osadzonego zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu kuchenki,

najpóźniej do godziny 19.00.

§6.
Godziny, miejsce i sposób poruszania się po terenie zakładu

1,

Pawilony mieszkalne otwańe

są od

godziny B.00 do godziny 18.'15,

za

przeznaczonego na wydawanie posiłków i kąpiel. Pawilon l pozostaje zamknięty całą

wyjątkiem czasu

dobę.

\-

2. W okresie obowiązywania czasu zimowego pawilony mieszkalne są zamykane z chwilą zapadnięcia
zmroku.

3. W razie wystąpienia warunków atmosferycznych ograniczających widoczność,pawilony mogą być
zamykane w każdym czasie,

4.WwarunkachokreŚlonychw§6ust.2i3wszyscyosadzeni,zawyjątkiemaktualniezatrudnionych,
winni znajdować się w swoich miejscach zakwaterowania.

5.Wsytuacjachniezbędnychprzemieszczaniesięosadzonychwwarunkachokreślonychw§6ust.2i3
po terenie zakładu odbywa się pod dozorem funkcjonariusza.

6. W sytuacjach nagłych osadzeni mogą komunikować się z funkcjonariuszami za pomocą telefonów
znajdujących się u porządkowych.
7. cele mieszkalne pozostają otwańe przez całą dobę, za wyjątkiem pawilonu

lw porze

nocnej.

8. Osadzeni mogą przebywaó w innych pawilonach, jedynie za zgodą wychowawcy lub oddziałowego
danego pawilonu.
9. Zasady poruszania się osadzonych odbywających karę w systemie terapeutycznym po terenie zakładu,
są zawańe w regulaminie wewnętrznym oddziału terapeutycznego stanowiącym załącznik nr 6 do
n in

iejsze go zarządzenia.

10. Do rekreacji oraz odpoczynku udostępnia się osadzonym wyznaczone do tego celu miejsca, których
szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
11, Osadzeni poruszają się po terenie Żakładu w kompletnej odzieży własnej lub skarbowej oraz obuwiu.
Zabrania się chodzenia po terenle zakładu karnego w pantoflach oraz w nakryciach głowy utrudniających
identyfikację.
12. Poruszanie się po terenie zakładu w klapkach, krótkich spodenkach oraz podkoszulkach dopuszczalne
jest jedynie w miejscach przeznaczonych na zajęcia spońowe i rekreacyjne.
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13. Po drodze dojazdowej na terenie zakładu wolno poruszać się osadzonym indywidualnie itylko w celu

udania

się do

administracji, ambulatorium, kantyny, pawilonu

Vlll, miejsc

lokalizacji aparatów

telefonicznych oraz miejsc rekreacyjnych. Na drodze dojazdowej (ezdni i przylegającym do niej chodniku)
zabrania się osadzonym spacerowania oraz organizowania spotkań.

14. Osadzeni udający się do pracy oraz na posiłki poruszają się wyłącznie wgrupach, pod dozorem
funkcjonariusza.
'l5, Osadzeni z pawilonu l udający się na teren zakładu poruszają się pod dozorem funkcjonariusza.

§7.
Godziny, miejsce i sposób odbywania spacerów oraz korzystania z kąpieli
1, Spacer osadzonych, za wyjątkiem przebywających w pawilonie l, realizowany jest w godzinach otwarcia

pawilonów mieszka|nych, to jest

od 8.00 do 18.15,

w miejscach określonychw

załączniku nr 5

do *,riejszego zarządzenia, z wyłączeniem czasu wydawania posiłków i kąpieli.

2. Spacer osadzonych w pawi|onie

l

realizowany jest w godzinach od 9.00

do 1.00 oraz od
,1

15.00

do 17.00 na placu spacerowym przylegającym do pawilonu,

3. Osadzeni korzystają z kąpieli w dniach, godzinach ina zasadach określonych w planie stanowiącym
załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
4. Wymiana odzieży roboczej, skarbowej, bielizny osobistej oraz pościelidokonywana jest w dniu kąpieli
zgodnie z planem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

5. Środki do utrzymania higieny osobistej wydawane są osadzonym indywidualnie w

pawilonach

mieszkalnych, do 5 dnia każdego miesiąca.

6. Każdemu osadzonemu umozliwia się ostrzyżenie w pomieszczeniu fryzjerni, które znajduje się
w pawilonie Vll.

§8.
Godziny i miejsce, w którym dozwolone jest palenie wyrobów tytoniowych
Palenie tytoniu i e-papierosów na terenie zakładu karnego jest dopuszczalne wyłącznie w miejscach
do tego wyznaczonych i oznakowanych.

§9.
lloŚć i rodzaj własnej odzieży, bielizny i obuwia, które osadzony może posiadać w celi
1. Osadzeni mogą za ,".*ol"ni"-ln dyrektora zakładu,otrzymywać
i inne przedmioty osobistego użytku oraz środkihigieny.
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z

zewnątrzniezbędną odziez, bieliznę

2. Osadzeni mogą posiadać w magazynie zakładu oraz celi mieszkalnej odzież, bieliznę i obuwie w liczbie

nieprzekraczĄącej ustalonego limitu ilościiwymiarów rzeczy określonych w § 10 ust. 24,
3. Osadzeni mogą korzystać na terenie zakładu z własnej odzieży, bielizny i obuwia odpowiednich do pory
roku, w ilościniezbędnej do biezącego użytkowania:

a) spodnie -2pary
b) krótkie spodnie -

1 para

c) koszula-2sztuki
d) obuwie -2 pary

e) sweter

f)

lub bluza -2 sztuki

dres spońowy -1 komplet

g) kuńka odpowiednia do pory roku - '1 sztuka
h) nakrycie głowy stosowne do pory roku - 'l sztuka

i)
j)

bielizna (spodenki, skarpety, 4 podkoszulki lub koszulki)
pantofle lub klapki - 1

para.

r.'--

W takim przypadku osadzonym nie jest wydawana odzież, obuwie i bielizna będące własnościązakładu.

4. Osadzeni przechowują rzeczy własne w miejscu swojego zakwaterowania w szafkach i pojemnikach
znajdujących się w celi mieszkalnej.
5. Zbędną odzież osadzony zdaje do magazynu albo, za zgodą dyrektora, przekazuje za pośrednictwem
magazynu na zewnątrz zakładu karnego.
6. prywatną odzież, bieliznę i obuwie skazany utrzymuje w czystości we własnym zakresie.

7, Zabrania się posiadania

i

użytkowania pełnego lub częściowegoubrania typu wojskowego (moro,

plamiaki itp.) oraz odzieży z treściamiobelżywymi, ksenofobicznymi

i

prowokacyjnymi.

8, Odzież robocza winna być przechowywana w szatni, w miejscu pracy osadzonego.
9. Zabrania się prania pościeli, koców oraz suszenia ich w pomieszczeniach mieszkalnych.

10. Suszenie bielizny

i

odzieży odbywa się wyłącznie na sznurach instalowanych przez adminish;ję

zakładu.

1'l. Wymiana lub pobieranie rzeczy własnych osadzonego odbywają się na zasadach określonych
w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia. Zasada ta nie dotyczy osadzonych udających się
na czynności procesowe.

12. Za ulralę, uszkodzenie lub zniszczenie odzieży własnej, innych przedmiotów nalezących
do osadzonego olaz żeczy będące własnościązakładu karnego, które wydane zostały osadzonemu
do użytkowania w celi mieszkalnej administracja zakładu nie ponosi odpowiedzialności.
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§ 10.
lloŚĆ iwymiary przedmiotów, które osadzony może posiadać w celi oraz sposób ich

przechowywania i używania
1. Osadzony może posiadać w celi dozwolone przedmioty w ilościach niezbędnych do codziennego użytku

między innymi:

-

Środki do utzymania higieny osobistej

za

wyjątkiem brzytew, kosmetyków w płynie, aerozolach

lub zawierających alkohol,

- własny sprzęt stołowy (kubek, Ężka, nóż stołowy o zaokrąglonym końcu, widelec, talerz głęboki,taleę
płytki),
- odzież iobuwiew ilościina zasadach określonych w § 9 ust.2 oraz § 10 ust.24,
- sprzęt sportowy typu rakietki do tenisa stołowego, badmintona, piłkę do gry.

2. Poza przedmiotami wymienionymi w ust. 1 osadzeni za pisemną zgodą dyrektora mają prawo posiadać
w t_.i mieszkalnej:

jeden odbiornik telewizyjny o przekątnej ekranu do 19" wraz z anteną pokojową i dekoderem DVB-T,
- jeden odbiornik radiowy lub jeden odlwarzacz płt CD,
-

- magnetowid lub odtwarzacz DVD,
- konsolę do gier bez mozliwości zapisu informacji oraz pracy w sieci,

- czajnik elektryczny o mocy do 1000 W lub oryginalną grzałkę o mocy do 500 W, które spełniają
obowiązujące przepisy dopuszczające do użytku, tj. posiadają znak CE lub dołączoną deklarację
zgodności.

3. Oryginalne kasety, płyty CD lub DVD w iloścido 15 sztuk mogą posiadać tylko

użytkownicy

odpowiedniego sprzętu odtwarzającego te kasety lub płyty.

4. W uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą dyrektora, osadzony ma prawo posiadać w celi
mir_zkalnej komputer (bez nagrywarki, drukarki, kańy sieciowej),
5. Zabrania się użytkowania głośnikówniewbudowanych w sprzęt wymieniony w ust. 2.

6. W celi mieszkalnej za wyjątkiem radioodbiorników kieszonkowych, przenośnych odtwarzaczy typu
discman oraz nauędzi i materiałów do wykonywania twórczości własnej, może znajdować się tylko jedna
sztuka z przedmiotów wymienionych

w

§,10 ust.2 i4.

7. Wnoszenie na teren zakładu oraz uzytkowanie sprzętu audiowizualnego i komputerowego odbywa się
na podstawie pisemnej zgody dyrektora, vvyraźonej na prośbie, któĘ druki pobiera się u oddziałowego.
8. Osadzeni ubiegający się o zezwolenie na wniesienie do zakładu karnego sprzętu audiowizualnego mają

obowiązek poinformować rodzinę o konieczności podania przez te osoby swoich danych personalnych,
potwierdzonych przez bramowego na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.

9.

Wnoszony sprzęt winien być sprawny technicznie, bez uszkodzeń, bezpieczny

oraz posiadać oryginalne oznakowanie

i

numery fabryczne.
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w

obsłudze

10. Warunkiem przyjęcia sprzętu jest dostarczenie go w stanie umozliwiającym sprawdzenia jego
zawańoŚci (zdemontowana pokrywa, osłona itp. elementy). W razie koniecznościdopuszczalne jest
naruszenie plomb gwarancyjnych oraz uszkodzenie kontrolowanych przedmiotów w niezbędnym zakresie.
11. Po wniesieniu sprzęt przekazuje się do depozytu, celem zaewidencjonowania. Naruszenie plomby
uniewaznia zgodę na jego posiadanie.

'l2. Procedurę przewidzianą w pkt" § 10 ust. 10 i 1'1 stosuje się równieź wobec osadzonych przybyłych
z innych jednostek penitencjarnych,
13. Wydawanie sprzętu z depozytu odbywa się zgodnie z harmonogramem określonymw załączniku nr 8

do niniejszego zarządzenia.
14. Wyniesienie sprzętu z terenu zakładu odbywa się za pośrednictwem magazynu

izgodą dyrektora.

15, Zabrania się osadzonym zwa|nianym oraz kierowanym do innych jednostek pozostawiania sprzętu
w tutejszym zakładzie. Osadzeni transpońowani na polecenia organów dysponujących zdają sprzęt
do depozytu i powiadamiają osobę uprawnioną o konieczności odbioru sprzętu.

16, Zabrania się wnoszenia oraz posiadania na terenie zakładu częściipodzespołów do
audiowizualnego
17

,

i

sp"._,_łu

komputerowego.

Zabrania się wnoszenia, posiadania oraz uzytkowania płyt CD, DVD oraz programów

i

gier

komputerowych zawierających treścipornograficzne, rasistowskie albo eksponujących przemoc,

18. Osadzonemu zabrania się posiadania środków łącznościoraz jakichkolwiek sprzętów i przedmiotów
umożliwiających nagrywanie, zapisywanie danych w postaci cyfrowej lub analogowej.

19, Osadzeni są odpowiedzialni za zabezpieczenie rzeczy pozostających w ich dyspozycji w każdym
przypadku zmiany miejsca zakwaterowania.
20. Osadzeni, za zgodą dyrektora, mogą posiadać w celi przedmioty podnoszące estetykę pomieszczenia
i będące wyrazem kulturalnych zainteresowań, jeżeli posiadanie tych przedmiotów nie narusza zasad
porządku i bezpieczeństwa obowiązujących w zakładzie.

21. Zabrania się osadzonym umieszczania na ścianachpomieszczeń, drzwiach lub sprzę;h
kwaterunkowych jakichkolwiek przedmiotów, plakatów, wycinków z gazet, itp" lub niszczenia w inny
sposób mienia zakładu.

22, Zabrania się zdejmowania kloszy z lamp, zakładania osłon nieoryginalnych mocowanych do opraw
oŚwietleniowych, demontowania bolców ochronnych w gniazdach wtykowych i jakiejkolwiek ingerencji
w instalację elektryczną, antenową, radiowęzłową.

23. Przechowywanie ańykułów spoźywczych możliwe jest tylko w szafce i nie moze ono naruszać
wymogów sanitarnych, ani higienicznych" W przypadku naruszenia tych wymogów, lekarz

o dopuszczeniu ich do dalszego użytku. ciężar
przechowywanej w celi żywnoŚji jest ograniczona do 6 kilogramów, a ilośćnapojów do 9 sźuk
lub upoważniony pracownik służbyzdiowia decyduje

oryginalnie zamkniętych opakowań o pojemności maksymalnie 2litrów; natomiast gromadzenie opakowań
po napojach i żywnościjest zabronione.
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24, Łączna iloŚĆ i wymiary rzeczy, w tym zywności, znajdujących się w posiadaniu osadzonego w trakcie
PobYtu w zakładzie w celi mieszkalnej

iw magazynie

rzeczy własnych osadzonych nie moze przekraczać

30 kilogramów oraz pojemności torby transpońowej o objętości0,17 m3. Wymogi te nie

obejmują

posiadanego odbiornika telewizyjnego o wymiarach określonych w niniejszym porządku oraz dokumentów
związanych z postępowaniem, którego uczestnikiem jest osadzony.
25. W pzypadku stwierdzenia, ze wymiary lub ilośćrzeczy będących w posiadaniu osadzonego w celi

mieszkalnej, naruszają obowiązujący porządek, osadzony ma obowiązek przekazać nadmiar rzeczy
do magazynu rzeczy własnych osadzonych,

a jeśliw magazynie tym nie ma już możliwościich

przechowywania, przedmioty te przesyła się, na koszt osadzonego, do wskazanej przez niego osoby,
instytucji lub organizacji,

26. W przypadku stwierdzenia, że wymiary lub ilośczywnościbędącej w posiadaniu osadzonego w celi
mieszkalnej naruszają limity określone w ust. 23, realizaĄa uprawnień do otrzymania paczki żywnościowej
oraz dokonywania zakupów ańykułów źywnościowychzgodnie z § 14 porządku każdorazowo odbywa się
z u..-:ględnieniem wymogów, określonych w ust. 23,

§

11.

Dni, godziny i miejsce przyjmowania osadzonych przez dyrektora i innych przełożonych, lekarzy

oraz sposób składania pisemnych wniosków, skarg i próśb

do Dyrektora Zakładu Karnego przyjmuje dowódca zmiany lub oddziałowy,
codziennie w czasie apelu. Zainteresowani wzywani są na rozmowy, Dyrektor przyjmuje osadzonych
1. Zgłoszenia na

rozmo\^Ą/

w sprawach próŚb, skarg iwniosków we wtorki, i czwańki robocze pomiędzy godziną 9.30, a 14.30.

2. Zgłoszenie na rozmowę winno byc dokonane pisemnie z podaniem: imienia inazwiska osadzonego,
pa\-onu, numeru celi mieszkalnej, oraz do kogo jest skierowane.

i

zgłoszenia osadzonego załatwiane są w ramach wydzielonego Oddziału
Penitencjarnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia.

3. Wszelkie sprawy

4. Zgłoszenia na rozmowy do kierującego Oddziałem Penitencjarnym przyjmowane są przez oddziałowych

codziennie po apelu porannym do godziny 9.00. Zgłoszenie powinno być dokonane w sposób określony
w ust,

2. Zainteresowani są wzywani na rozmowy. Kierujący Oddziałem Penitencjarnym

przyjmują

osadzonych we wszystkie dni robocze w godzinach od 10.00 do 'l5.00.
5. W sprawach pilnych osadzeni mogą być przyjęci na rozmowę, o

któĘ

mowa

w§ 1 ust. 1 i 4 bez
'1

uprzedniego zgłoszenia w asyściewychowawcy, koordynatora lub oddziałowego.
6, Do innych przełożonychw ramach Oddziału Penitencjarnego osadzeni zgłaszająsię bezpośrednio.

7. Pisemne wnioski, skargi i prośby osadzonych przyjmowane są przede wszystkim przez wychowawcę.
Ponadto zgłoszenia skarg, wniosków i próśb przyjmują od osadzonych funkcjonariusze z poszczególnych
Oddziałów Penitencjarnych w godzinach urzędowania.
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8. Skazany, składając wniosek, skargę lub prośbę, jest obowiązany do uzasadnienia zawańych w niej
żądań w stopniu umożliwiającym jej rozpoznanie, w szczególności do dołączenia odpowiednich
dokumeniów.

9. W przypadku złożeniawniosku, skargi lub prośby zawierających wyrazy lub zwroty powszechnie
uznawane za wulgarne lub obelżywe albo gwarę przestępców pozostaną one bez rozpoznania.
10. Kierownicy poszczególnych działów przyjmują osadzonych w sprawach próśb, skarg i wniosków w dni
robocze, w godzinach urzędowania. Zainteresowani wzywani są na rozmowy.
1

1,

Wychowawcy

i

psychologowie przyjmują osadzonych codziennie w godzinach urzędowania.

12. Osadzeni powiadamiają rodziny

o

możliwościuzyskania stosownych informacji

wychowawcy w dni powszednie w godzinach 8.00

uzgodnieniu terminu rozmowy,
w godzinach 8,00

-

-

u

właściwego

15.00, natomiast w soboty i niedziele po uprzednim

a w szczególnych sytuacjach w niedziele u wychowawcy

dyżurnego

16.00.

'l3. Lekarze pzyjmują w dni robocze według harmonogramu określonego w załączniku nr

10

do niniejszego zarządzenia,

§ 12.
Dni, godziny, miejsce i porządek przeprowadzania widzeń
'l. Widzenia na terenie zakładu odbywają się w:

a) niedziele - w godzinach 9.00 -16.00, za wyjątkiem dni, w których wypada 25 grudnia,

,1

stycznia,

pienrvszy dzień Wie|kiej Nocy oraz 3 maja;
'15.00, zwyłączeniem dni świątecznych przypadających w środy,
c) w następujące dni Świąteczne - w godzinach 9.00 - ,l6.00: 1,1 listopada, 26 grudnia, drugi Dzień Wielkiej
b) środy_ w godzinach 9.00

-

Nocy, 1 maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek.

2, Widzenia odbywają się w salach widzeń budynku nr 46. Skazany zatrudniony na terenie Zak .Ju
Karnego w Jastzębiu-Zdroju może udać się na widzenie w godzinach pracy wyłącznie po uzyskaniu
zgody właściwegoprzełozonego.
3. osadzony przed rozpoczęciem widzenia informuje funkcjonariusza czy będzie korzystał z dodatkowego

z

dziećmi lub nagrody w postaci dłuższego widzenia oraz posiadanej zgody na połączenie
widzeń. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie ańykułów zywnościowych i napojów zakupionych
widzenia

przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły źywnościowei napoje, które nie zostały
spozyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

4. Ańykuły zakupione przez osoby

odwiedzające

w

ramach realizacji uprawnienia osadzonego

do otrzymania paczki żywnościowej,wydawane będą w terminie 5 dni roboczych.

5. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w środydo godziny 13,30, w niedziele i świętado godziny
14.30,
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6. Obowiązek powiadomienia osób uprawnionych o terminach izasadach udzielania widzeń spoczywa
na osadzonym.

7. Osadzonemu udziela się widzenia

z

cżonkami najblizszej rodziny oraz innymi osobami bliskimi,
a za zgodą dyrektora zakładu osadzony moze otrzymać widzenie z osobą niebędącą członkiem rodziny
lub inną osobą bliską.

8, W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie chyba, ze dyrektor zakładu,
w uzasadnionych wypadkach wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób niepełnoletnich
nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzyst ać z widzeń tylko pod opieką osób
pełnoletnich.

9. W przypadku nieodpowiedniego zachowania osób odwiedzających lub osadzonego widzenie moze
zostać przerwane lub zakończone przed czasem.

10. Na teren zakładu nie zostaną wpuszczone osoby nieposiadające ważnego dokumentu
umożliwiającego ustalenie tożsamości,niewyrażające zgody

na wylegitymowanie się lub

poddanie

cz;-,loŚciom kontrolnym, a także osoby, wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że są pod
wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
11. W trakcie widzeń istnieje mozliwośćzakupu w kantynie ańykułów higienicznych,

'l2, Zezwolenia na widzenia bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego z osobą najbliższą lub godną
zaufania na okres nieprzekraczĄący jednorazowo 30 godzin są realizowane w piątki po pracy, a także
W

soboty oraz w dni poprzedzające inne dni świąteczne.

13. WyjŚcie osadzonego poza teren zakładu z powodów określonych w ust.

,12

w dniach igodzinach

innych niz ustalone może nastąpić po uzyskaniu zgody dyrektora.

14. Powrót osadzonych

z

widzeń poza terenem zakładu karnego, zezwoleń na czasowe opuszczenie
zakładu oraz przepustek winien nastąpió do godziny określonej na blankiecie przepustki, jednak nie
późniejniż do godziny 17.00, na zasadach określonych § 2 ust. B.
'l5.-. Termin wykorzystania widzenia bez dozoru poza obrębem zakładu karnego na okres
nieprzekraczający jednorazowo 30 godzin, zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego na okres
nieprzekraczający jednorazowo 14 dni oraz przepustek skazani kazdorazowo uzgadniają z właściwym
wychowawcą, a w przypadku zatrudnionych

-

również z przełożonym w pracy.

16, Zamiar wykorzystania przepustki lub zezwolenia na czasowe opuszczenie zakładu karnego osadzeni

mają obowiązek każdorazowo zgłosić osobiściez trzydniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenia przyjmowane
są w biurze przepustek, w poniedziałki do godziny '18.00 (w czasie otwarcia pawilonów), a od wtorku

dopiątku do godziny 15.30. W poniedziałki po godzinie 18.00 zgłoszenia od skazanych powracających
spoza zakładu przyjmuje dowódca zmiany.

17. Realizacja zgłoszeń dokonyłanych do wtorku następuje nie wcześniej niż w najbliższą sobotę.
Ponowne wyjściena przepustkę, zezwolenie na czasowe opuszczenie zakładu lub widzenie do 30 godzin
może nastąpić dopiero w następnym tygodniu przy zachowaniu ustaleń zawańych § 12 ust. 13,
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18. Osadzeni zgłaszają właściwemuoddziałowemu zamiar wyjścia oraz takt powrotu

z

przepustek

izezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu karnego.
§ 13
Dni, godziny imiejsce odprawiania nabożeństw, spotkań religijnych oraz nauczania religii
1. Msze Św. odprawiane są w niedziele oraz w dni świąteczne w godzinach od 15.15 do ,16.00 w kaplicy

rzymsko

-

katolickiej znajdującej się w pawilonie Vlll.

w soboty w godzinach od

,l

5.

1

W lipcu iw sierpniu msze święteodbywają się

5 do 16.00.

2, Spotkania z kapelanem KościołaRzymskokatolickiego odbywają się w kaplicy i zakrystii pawilonu Vlll
wdniach i godzinach określonych w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia, Spotkania
z przedstawicielami innych kościołówigrup wyznaniowych odbywają się w sali ekumenicznej pawilonu Vlll
w dniach i godzinach określonych w załączniku nr 11 do niniejszego zaządzenia.
§ 14,

CzęstotliwoŚĆ, terminy, miejsce i sposób dokonywania zakupów aĄkułów żywnościowych
i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zaĘadzie karnym

Zakupy artykułów żywnościowychi wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych
do sprzedaży w zakładzie odbywają się w sposób bezgotówkowy w kantynie na terenie zakładu
ze Środków pozostających do dyspozycji osadzonego w terminach od 5 do 10, od 15 do 20 i od 25

1.

do 30 każdego miesiąca.

2, Zakupy

dokonywane

są osobiście,na

podstawie wcześniejotrzymanych paragonów. Wszelkie

reklamacje naleĄ zgłaszać pracownikowi kantyny w momencie dokonywania zakupów.

3. Osadzeni ukarani karą pozbawienia możliwościdokonywania zakupów ańykułów żywnościov;h
lub wyrobów tytoniowych mogą zakupić środkihigieny osobistej i inne przedmioty osobistego użytku.

Godziny i sposób przyjmowania

i

§ 15.
wydawania korespondencji oraz paczek

1. Korespondencja prywatna osadzonych przyjmowana i wydawana jest w każdym dniu roboczym przez
oddziałowego właściwegoOddziału Penitencjarnego.

2. Korespondencja urzędowa wydawańa jest osadzonym od poniedziałku do piątku, od ,10.00 do 15.00
w pawilonie Vlll, dodatkowo dlą osadzonych zatrudnionych poza terenem zakładu w środyod ,15.30
do 18,00 w budynku administracji.

3. Korespondencja, o której mowa w § 15 ust.2, wydawana jest osadzonym osobiście, za pisemnym
potwierdzeniem jej odbioru.
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4. Korespondencja wańościowa i polecona wydawana jest przez oddziałowego właściwegoOddziału
Penitencjarnego za pisemnym potwierdzeniem jej odbioru.

5, Korespondencja urzędowa osadzonych przyjmowana jest codziennie przez oddziałowego właściwego
Oddziału Penitencjarnego, Oddziałowy wydaje potwierdzenie przyjęcia wysyłanej korespondencji.

Dopuszcza

się

własnoręczne wypełnienie

pzez

osadzonego druku potwierdzenia przyjęcia

korespondencji.

6, Korespondencję skierowaną do międzynarodowych organów ochrony praw człowieka osadzeni mogą
rÓwnież wrzucać do oznakowanej skrzynki w kolorze białym umieszczonej na budynku nr 17 oraz
pawilonach

l i J.

Korespondencja ta powinna spełniać warunki formalne tj. zawieraó dokładne dane

adresata inadawcy. Potwierdzenie przekazania za pośrednictwem skrzynki korespondencji adresowanej
do międzynarodowych organów ochrony praw człowieka wydaje funkcjonariusz ewidencji po jej wyjęciu.

7, Każdy rodzaj korespondencji wysyła nej przez osadzonych winien zawierać imię i nazwisko nadawcy.

W

przeciwnym razie korespondencja nie będzie wysyłana.

8. =-adzony posiadający środkipieniężne zobowiązany jest do wysyłania korespondencji na koszt własny
(w tym naklejenia znaczków).
9. Osadzony, który nie posiada środków pienięznych otrzymuje od administracji zakładu papier, koperty
oraz znaczki pocztowe na dwie przesyłki listowe ekonomiczne w miesiącu, o masie do 20 g.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osadzony może złożyćszczegółowo uzasadnioną prośbę
do dyrektora o znaczki na dalszą korespondencję.
10. Korespondencja osadzonego z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym

oraz adresowaną do organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych organów państwowych, organów

samorządu terytorialnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, organów
powołanych na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych
dotyczących ochrony praw człowieka oraz przedstawicielem niebędącym adwokatem, ani radcą prawnym,

przez Przewodniczącego lzby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
do reprezentowania osadzonego przed tym Trybunałem, nie podlega cenzurze, nadzorowi oraz
ktc^,, został zaaprobowany

zalrzymaniu i powinna być przekazywana w zaklejonych kopeńach.

1. Korespondencja osadzonych inna niż wymieniona w § 15 ust. 6 i 1 0 może podlegaó nadzorowi
w formie kontroli jej zawańości, która odbywa się w obecności skazanego. Osadzeni przekazują taką
1

korespondencję w otwańych kopeńach.

12. Korespondencja

i

telefaksy przesyłane do Zakładu Karnego

w

Jastrzębiu-Zdroju powinny być

adresowane: ZakładKarny ul, C.K. Norwida 23,44-268 Jastrzębie-Zdrój, Tel./Fax: centrala:

324759230

fax: 32 475 92 33.

13. Osadzeni mogą otrzymaó ru. w miesiącu paczkę zywnościową,w

skład któĘ wchodzą

artykuĘ

żywnościowelub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu. Osadzony otrzymuje paczkę
żywnoŚciową po złożeniu zamówienia

na piśmieoraz po pokryciu kosztów przygotowania

paczki.

Zamówienie może być złożoneprzez osobę najbliższą, która podlega weryfikacji. Nie będą realizowane

I4

zamówienia osób nie będących najb|iższymi dla osadzonego oraz dotyczące osadzonych, których ukarano
dyscyplinarnie karą pozbawienia moźliwościotrzymania paczek źywnościowych.Paczki źywnościowe,

dostarczone osobiście lub nadane za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej nie będą
przyjmowane. Procedura realizacji paczki źywnościowejzawańa jest w załączniku numer 16 do
n n iejszego zażądzenia.
i

14. Paczka higieniczna, odziezowa lub higieniczno-odziezowa musi być opakowana i zaadresowana,
z podaniem imienia i nazwiska nadawcy i odbiorcy, z oznaczeniem rodzaju zawańości np. środki
higieniczne, odzież, Wewnątrz powinien znajdować się spis zawańości. Wymiary zewnętrzne paczki nie
mogą być większe niz: 30x5Ox60 centymetrów.
15, Paczki, o których mowa w ust. 15, nie mogą zawierać ańykułów, których sprawdzenie jest niemożliwe

bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też ańykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę

ich zawańości. Ponadto w paczkach nie mogą być dostarczane środki łącznościoraz przedmioty
idokumenty, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa zakładu. Nie zezwala się
rÓwnież na dostarczanie w paczkach napojów, papierosów itytoniu, wkładów iolejków do e_papiero. _w,
żywności,witamin, środków wspomagających przyrost masy mięśniowej, suplementów diety, itp.

'l6. Opakowanie paczki musi gwarantować nienaruszalność jej zawańościi bezpieczne dostarczenie
osadzonemu (opakowanie kańonowe).

17. Przesyłki i paczki dostarczone pocztą, zawierające ańykuły określonew

§ 15 ust. 15

zostaną

zwrócone na koszt osadzonego.
18. Paczki przyjmowane są codziennie od godziny 8.00 do 15.00,

't9. Zabrania się powracającym do zakładu przynoszenia paczek dla innych osadzonych. paczki
wnoszone pomimo powyższego zakazu, zwracane będą na koszt wnoszącego.
20. Wydawanie paczek odbywa się codziennie w dyźurkach oddziałowych, w godzinach od 9.00 do 17.00,
21. Lista produktów oraz formularz zamówienia są udostępniane w:
a) w punkcie

sprzedaży,

\J

b) na tablicach ogłoszeń w pawilonach mieszkalnych,
c) w biurze przepustek,
d) w poczekalni dla osób odwiedzających,

e) w sali widzeń,
f) na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.
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§ 16.
Dni, godziny i miejsce bezpośredniego kontaktowania się z przedstawicielami podmiotów,
o których mowa w ań. 38 § 1 kkw
Osadzeni mogą bezpośrednio kontaktować się z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w ań. 38
§ 1 kkw od poniedziałku do piątku, wgodzinach od 8.00 do 1B.00, w pomieszczeniach pawilonu Vlll, sa|
widzeń lub na zasadach określanych w zawańych z tymi podmiotami porozumieniach i umowach.
§ 17,

Osoby upoważnione do przyznawania ulg oraz wymierzania kar dyscyplinarnych
1.Upowazniam wychowawców do przyznawania pon izszych ulg:

a)

pochwała,

,_,j zezwolenie na częstsze branie udziału w zajęciach kulturalno

-

oświatowych, z zakresu kultury

fizycznĄ ispońu,

c) zezwolenie

na przekazanie osobie wskazanej przez skazanego upominku,

d) zezwolenie na otrzymanie dodatkowej paczki żywnościowej,
e) zezwolenie na dokonywanie dodatkowych zakupów ańykułów żywnościowychiwyrobów
tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym.
2, Upoważniam wychowawców do wymierzania poniższych kar dyscyplinarnych:

a) nagana,
b) pozbawienie korzystania z udziału w niektórych zajęciach kulturalno - oświatowych lub spońowych,
z wyjątkiem korzystania z ksiązek lub prasy, na okres do 3 miesięcy.

§ 18.

Godziny, czas trwania i miejsce korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych
't. Osadzeni mają prawo do korzystania na własny koszt z samoinkasujących aparatów telefonicznych
w godzinach 8.00 - 22,00, a z telefonów znajdujących się poza pawilonami mieszkalnymi w czasie,
gdy pawilony są otwańe.
2. Kańy do aparatów telefonicznych można nabywać w zakładowej kantynie lub korzystać z dostarczonych

spoza zakładu.

3. Osadzony może posiadać kańy do aparatów telefonicznych wyłącznie na swój uzytek
nieprzekraczającej

1

0 sztuk.

1,6

iw

ilości

§ 19.

Obowiązki osadzonych funkcyjnych i starszego celi

1, Do

wykonywania zadań związanych

z

zatrudnieniem, zajęciami kulturalno

-

oświatowymi

lub spońowymi dyrektor wyznacza osadzonych funkcyjnych, natomiast wychowawcy starszych cel,
2. Osadzonymi funkcyjnymi są porządkowi, starsi celi oraz grupowi grup pracujących.

3.

Zakresy obowiązków osadzonych funkcyjnych, starszych cel, zatrudnionych przy pracach
porządkowych, pomocniczych oruz poza terenem zakładu stanowią załączniki nr 2, 4, 12, 13 do
n in

iejszeg o zarządzenia,

§ 20.

Opieka zdrowotna
1, Osadzeni mogą korzystać z pomocy lekarskiej w ambulatorium zakładu od poniedziałku do piątku.__ ni

igodziny przyjęć przez poszczególnych lekarzy określazałącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.

2. Osadzeni zapisują się na wizytę lekarską w książce zgłaszających się do lekarza, znajdującej się
u oddziałowego.

3. W nagłych przypadkach (stan zagrażający zdrowiu i źyciu) osadzeni zgłaszają się bez zapisywania
bezpośrednio w ambulatorium.

4, Osadzeni, którzy otrzyrnali zwolnienie lekarskie są zwolnieni z wykonywania prac

porządkowych

na czas tnłania zwolnienia. Nie mogą uczestniczyć w zĄęciach spońowych.

5. Osadzeni chorzy umieszczeni w izbie chorych zobowiązani są przestrzegać zasad

określonych

w regulaminie izby chorych, który stanowi załącznik nr 14 do niniejszego zarządzenia.

6. Decyzję o umieszczeniu osadzonych w izbie chorych lub izolatce podejmuje lekarz, a w razie jego
nieobecności pielęgniarka.
7. Lekarstwa ordynowane mogą być jedynie przez lekarza i wydawane są zgodnie z jego zaleceniami.

8, Lekarstwa wydawane w ambulatorium zażywa się w obecności wydającego. Zabrania się gromadzenia
środków farmakologicznych.

9. Dostarczenie leków

z

zewnątrz wymaga wcześniejszej pozytywnej opinii lekarza zakładu i zgody
dyrektora. Leki te wydawane są na zasadach określonych ust. 7 i 8.

10. Wnoszenie pżez osadzonych na teren zakładu leków, wszelkiego rodzaju odżywek, środków
wspomagających przyrost masy mięśniowej, witamin itp. w trakcie powrotu z jakichkolwiek wyjśćpoza
teren zakładu oraz ich posiadanie jest zabronione.
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§ 21.

Pawilon l - zasady funkcjonowania

l umieszczani są w szczególności osadzeni przegotowywani do zwolnienia, oczekujący
na decyzję komisji penitencjarnej w przedmiocie klasyfikacji oraz osadzeni , którzy w rażący sposób
1. W pawilonie

naruszyli porządek i dyscyplinę.
2. Cele mieszkalne są zamknięte w porze nocnej.

3. Osadzeni zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju w pawilonie,

w szczególności nie mogą

krzyczeć, ani porozumiewać się przez okna i zamknięte drzwi,

4. Funkcjonariusz w każdym czasie może polecić osadzonym udanie się do swoich cel i wydać czasowy
zakaz ich opuszczania, a w szczególności w przypadkach p rzep row adzania kontroli, w porze wydawania
posiłków, przyjmowania do pawilonu osadzonych lub opuszczania

pzez nich

pawilonu, w czasie realizacji

spacerów, posiedzeń komisji penitencjarnej i w czasie popzedzającym apel.
5. ,_,zystanie ze śWietlicypo apelu wieczornym odbywa się za zgodą dowódcy zmiany.

6. Zezwolenia na posiadanie i uzytkowanie przez osadzonego własnego sprzętu audiowizualnego oraz
innych przedmiotów uzyskane podczas zakwaterowania w innym pawilonie, podlegają weryfikacji i mogą
zostać cofnięte,

7, Poza celą osadzeni poruszają się w kompletnej odzieży (zabrania się chodzenia w klapkach, krótkich
spodenkach, podkoszulkach).

8. Osadzeni mają prawo korzystania na własny koszt z samoinkasującego aparatu
znajdującego się na korytarzu w porze dziennej, w czasie uzgodnionym

telefonicznego

z oddziałowym. Osadzony

nie

moze korzystaĆ z telefonu bezpośrednio przed wytranspońowaniem do innej jednostki penitencjarnej.

9. Korzystanie z czĄnika elektrycznego znajdującego się w dyspozycji oddziałowego jest moźliwe tylko
w porze dziennej.

§22.
lnformacje dodatkowe

1. Organem nadzoru penitencjarnego, do którego osadzeni mogą zgłaszać skargi iuwagi dotyczące
funkcjonowania zakładu, a takze zażalenia związane z przebiegiem wykonywania kary pozbawienia
WolnoŚci jest: Sędzia Penitencjarny - Sąd Okręgowy Vll Wydział Penitencjarny i Nadzoru
nad Wykonaniem Orzeczeń w Gliwicach.

2. Wszystkie niezrealizowane zgody (na otrzymanie sprzętu audiowizualnego, elektryczn ego, odzieży,
środków higienicznych i inne) tracą ważnośćpo upływie jednego miesiąca od daty ich wydania.

3. W przypadku spowodowania przeciążenia instalacji zasilającej gniazda wtykowe (co

skutkuje

zadziałaniem bezpieczników), ponowne przywrócenie energii nastąpi nie wcześniejniż po upływie dwóch
godzin.
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4. lnteresanci z zewnątż przyjmowani są pzez dyrektora w poniedziałki od godziny 9:00 do

17:00,

a w pozostałe dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00.

5. osadzeni zobowiązani są do zapoznania się z treściąi przestrzegania obowiązków
w

załączniku nr 15 do niniejszego zarządzenia, zawierającego obowiązki

z

zawańych

zakresu ochrony

przeciwpożarowej.

6. Załączniki nr 1

-

15 są integralną częściąniniejszego zarządzenia, stanowiąc jego uzupełnienie

i rozwinięcie.

§23.

Traci moc zażądzenie Nr 8/2014

z

dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie porządku wewnętrznego

dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju z późniejszymi zmianami.

§24
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2015r.

DYNEKToR
Zakładu Karneqo Nia5t179biu-Zdroju

ppłk wiesładh]chopień
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Załączniknr 1
do zarządzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju numer 6212015

oBoWlĘKl
osadzonych zatrudnionych wewnątrz i poza terenem zakładu karnego
l Do obowiązków zatrudnionego skazanego należy:
1. Rzete|ne i efektywne wykonywanie pracy zgodnie z poleceniami przełożonych.

2. Przestrzeganie porządku, dyscypliny, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny
pracy.
3. Dbałośćo porządek w miejscu pracy oraz o stan obsługiwanych maszyn i urządzeń,
4. Właściwezachowywanie się wobec przełożonych oraz innych osób.

5. _;obiste zgłaszanie wyjściaoraz powrotu z pracy, właściwemuoddziałowemu.
6. Realizowanie dojazdu oraz powrotu z miejsca pracy możliwie najkrótszą drogą w sposób ustalony przez
administrację zakładu.

7,Bezwzględne przestrzeganie Wyznaczonego czasu pracy (niedozwolone jest spóźnianie się oraz
wcześniejsze zwalnianie z pracy).

8. Dbanie o schludny i estetyczny wygląd, m. in. zabrania się umieszczania kolczyków w widocznych
miejscach, chodzenia w niekompletnym ubraniu, odkrywania tatuaży.
9. Udzielanie wszelkich informacji funkcjonariuszom kontrolującym miejsce pracy.

10. Wykonywanie pracy wyłącznie w przydzielonym ubraniu roboczym i ochronnym oraz kamizelce
od

ll.

blaskowej.

-.aźącym

naruszeniem ustalonego porządku

i

dyscypliny, które moźe skutkować wyciągnięciem

konsekwencji dyscyplinarnych iwycofaniem z pracy jest:

1. Niewykonywanie zleconych prac, niszczenie materiałów

i

urządzeń

a

takze wykonywanie prac

niezwiązanych z zadaniami zleconymi przez przełożonych.
2. ZakJócanie porządku i spokoju w miejscu pracy oruz uzywanie słów wulgarnych i obraźliwych.
3. Niewłaściwystosunek do przełożonych i współpracowników.

4. Nieprzestrzeganie przepisów BHP i ppoz.

5. Przebywanie w budynkach oraz pomieszczeniach w trakcie dojazdu i powrotu

z

to również sklepów.
6. Samowolne oddalanie się z wyznaczonego miejsca pracy,
7, Kontaktowanie się z osobami postronnymi zwłaszcza rodziną, znajomymi oraz mediami.
8. Dokonywanie jakichko|wiek zakupów, transakcji oraz przyjmowanie korzyści.
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pracy, dotyczy

9, Zażywanie środków odurzających oraz psychoaktywnych (m,in. alkoho|u, narkotyków).

10. Posiadanie oraz używanie telefonów komórkowych lub innych środków łączności,a także pieniędzy
i innych środków płatniczych.
11. Posiadanie dokumentów tożsamościtakich jak dowodu osobistego, paszpońu lub prawa jazdy.
12. Prowadzenie pojazdów mechanicznych (samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli etc).
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Załącznik nr 2
do zarządzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju numer 62t2o15

Zakres obowiązków osadzonego grupowego
1. osadzony wyznaczany iest na funkcję grupowego przez dyrektora na wniosek wychowawcy.

2. Grupowy winien znać liczbę i podstawowe dane współosadzonych z grupy zawańe w

wykazie

osadzonych zatrudnionych poza terenem zakładu karnego.

3, Odpowiada za przygotowanie grupy roboczej do wyjściado pracy w składzie wyznaczonym przez
oddziałowego.

4. Zgłasza wychowawcy lub oddziałowemu przypadki braku kompletu osadzonych do wyprowadzenia
grupy oraz podaje ich plzyczyny.

_ oprowadza grupę do pracy

i

zgłasza stan grupy osobie cywilnej nadzorującej prace osadzonych.
Po zakończeniu pracy sprawdza stan grupy i zgłasza kompletną grupę gotowa do powrotu do zakładu

5.

karnego osobie cywilnej nadzorującej prace osadzonych.

6, Zgłasza administracji zakładu karnego, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, wszelkie przypadki
przewidywanej nieobecnoŚci w pracy w celu przygotowania zastępcy do wyprowadzenia grupy. W razie
nieobecności grupowego jego obowiązki przejmuje inny wyznaczony grupowy.

7. W miejscu pracy pomaga bezpośrednim przełożonym w realizacji zadań związanych z wykonywaną
pracą.

8. O

każdym przypadku naruszenia dyscypliny oraz przepisów BHP informuje bezpośrednich

przełozonych.
9.

w

lC

-,Zgłasza wszelkie uwagi dotyczące niewłaściwegopostępowania pracodawcy lub zauwazonych

razie stwierdzenia ucieczki natychmiast powiadamia bezpośredniego przełozonego.

nieprawidłowościw miejscu zatrudnienia inspektorowi ds. zatrudnienia, a w przypadku jego nieobecności
wychowawcy lub oddziałowem u.
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Załącznik nr 3
do zarządzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju numer 6212015

Czas pracy osadzonych zatrudnionych przy pracach porządkowych oraz pomocniczych
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji zatrudnienia przy pracach porządkowych oraz pomocniczych

osadzonych ustala się następujące systemy zatrudnienia oraz czas pracy dla poszczególnych grup
zatrud nieniowych.
1. Służbażywnościowa

Kuchnia skazanych - równoważny cza§ pracy (wg grafiku)
Czas pracy

Stanowisko/ skład zmiany
l

zmiana: kucharz, sprzątający

Przerwa

7.00 - 14.00

stołówkę
ll zmiana: kucharz

12.00 - 19.00

lll zmiana: kucharz

3.00 - 10,00

obieralnia jarzyn

3.00-10.00

pomocnik magazyniera

9.00

-

12,00, 13.00

-

,l2.00-1

14.00

3.00

2, Służba mundurowa

stanowisko

Czas pracy

pomocnik magazyniera mundurowego

8,30-11.30, ,l3.00

FryĄer

9.00-15.00

pomocnik magazyniera budowlanego

8,30-11.30, ,13.00

3. Służbaremontowo

Obsługa kotłów

-konserwacyjna
w trakcie sezonu

Przenła

-

14.00

11

.30-1 3.00

-

14.00

11

.30-13.00

po zakończeniu sezonu

grzewczego

grzewczego

ll zmiana

6.00 -14.00
14.00 _22,00

9.00 -

lll zmiana

22.00

l zmiana

-

1.00

6.00

Konsenłacja
l zmiana

9.00 _13.00
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9.00
17.00

4, Radiowęzeł

stanowisko
Pracownik radiowęzła - l zmiana

6.00 _,14.00

Pracownik radiowęzła - ll zmiana

16,00 - 22.00-

*

w dni, w które udzielane są widzenia wewnątrz ZK: 14.00-22,00

5. Czas pracy biblioteki
stanowisko
Bibliotekarz

od poniedziałku do czwańku:
-w

czasie letnim 09.00 - 17,O0-

*przerwa w godz. 12:00

-

14:00

czasie zimowym 09.00 - 16.30*
*"przerua w godz. 12:00 13:30
-

-w

6. Ustala się porę nocną od 22.00

-

6.00.

7. Do celów rozliczeniowych czasu pracy skazanych zgodnie

z

ań.,128,129 Kodeksu Pracy ustala się,

co następuje:
a) przez dobę pracownicząnależy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w

któĘ skazany

lozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
b) czas pracy nie moze

pzekraczaó 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym

tygodniu pracy w przyjętym miesięcznym okresie rozliczeniowym.
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Załącznik nr 4
do zauądzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju numer 62t2O15

Zakres obowiązków osadzonego wykonującego prace porządkowe.
1. Osadzony na podstawie ań,116

§ 1

ust. 2 i

4 kkw ma obowiązek dbania o czystośćpomieszczeń,

w których przebywa oraz wykonywania prac porządkowych w obrębie zakładu karnego.
2. Osadzony zgłasza się do porządkowego w celu pobrania sprzętu.

3. Osadzony zobowiązany jest sumiennie wykonywać powierzone obowiązki, a po zakończeniu pracy
rozliczyó się z pobranego sprzętu orazrealizaĄi dyzuru.

4. Za realizaĄę porządków w miejscu zakwaterowania w celi mieszkalnej odpowiadają równorzędnie
wszyscy osadzeni.
5. Wykaz i zakres prac porządkowych ustalony

pzez oddziałowego znajduje się

na tablicy ogłoszeniowej

umieszczonej w pawilonie.

6. Osadzeni, któzy nie stawili się do wykonania zleconych prac porządkowych, a także nie rozliczyli się
z powierzonego sprzętu, będą pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej.
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Załączniknr 5
do zarządzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju numer 6212015
Wykaz obiektów kulturalno
l,

- oświatowych i sportowych oraz

terenów rekreacyjnych

Wykaz obiektów kulturalno - oświatowych i sportowych:
biblioteka (pawilon Vlll);

r
.
o
o
.
.

czytelnia (pawilon Vlll);
świetlice centralna i spońowa w pawilonie

vlll

świetlice w pawilonach: A, B, C, D, E, F, G, H,

l

boisko przy izbie chorych
boisko centralne

ll. Wykaz terenów rekreacyjnych.

Podział pól pomiędzy pawilonami przeznaczonych do korzystania z wypoczynku w czasie wolnym przez
osadzonych z poszczególnych pawilonów

Pawilony

Wyznaczone pole

A

pole pomiędzy pawi|onami A i B
pole pomiędzy pawilonami B i C
pole pomiędzy pawilonami C i D
skwer przed stołówką
pole pomiędzy pawilonami E i Vlll
teren boiska centralnego oraz pole między pawilonami VlIl i F
teren boisKa centralnego oraz pole między pawilonami F i G
teren boiska centralnego oraz pole między pawilonami G i H

B

c

D

E
F
G
H
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Załącznik nr 6
do zarządzenia Dyrektora Zakładu Ka rnego w Jastrzębi u-Zd

roj

u

nu

mer

621 20

1

5

Regulamin wewnętrzny oddziału terapeutycznego dla skazanych uzateżnionych od alkoholu
w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju

.Przepisy porządkowe

1. W

czasie leczenia zabronione jest stosowanie bez zgody lekarza jakichkolwiek środków

uspokajających, pobudzających, halucynogennych iinnych zmieniających nastrój oraz bardzo mocnej
herbaty i kawy.

2.

Pacjenci mogą opuszczać oddział po powiadomieniu

i za

zgodą kierownika

działu

terapeutycznego, terapeuty lub innego funkcjonariusza.

3.

W czasie zajęĆ (wykłady iinne zajęcia edukacyjne, terapia grupowa, zebrania

społeczności)

zabronione jest pa|enie papierosów lub używanie tytoniu w jakiejkolwiek postaci, używanie e-papiero1
żucie gumy oraz picie napojów

4.
5.

v,

W okresie terapii pacjenci nie będą kierowani do zatrudnienia.

Na czas leczenia tracą moc zezwolenia na posiadanie i użytkowanie przez osadzonego własnego
sprzętu audiowizualnego oraz innych przedmiotów uzyskane podczas zakwaterowania w innym pawitonie.
Za zgodą dyrektora pacjenci mogą korzystać z odbiorników radiowych i telewizyjnych.
ll. Terapia

1.

Pełny cykl terapii w oddziale terapeutycznym trwa 3 miesiące. W indywidualnych przypadkach

pobl

pacjenta może zostać przedłuzony na wniosek zespołu terapeutycznego.

2.

Pacjent jest zobowiązany

penitencjarnej kończącej jego

3.

do

uczestniczenia

leczenie.

Pacjent może byĆ zwolniony

z zĄęć za

we wszystkich zajęciach do czasu

komisji

\_
zgodą terapeuty prowadzącego zajęcia lub na podstawie

zwolnienia lekarskiego.

4.

W czasie pobytu w oddziale zgodnie z kontraktem terapeutycznym pacjenci zobowiązani są do:
Współpracy w procesie |eczenia;

.
o
r
.
.
.
o
.

zachowania tajemnicy wypowiedzi oraz poszanowania praw i opinii innych pacjentów;
punktualnego przychodzenia na zajęcia;
aktywnego uczestnictwa w zajęciach;
wykonyvvan

ia zadań zleconych przez terapeutów;

pogłębiania wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu;
informowania swojego terapeuty o problemach mogących wpłynąć na proces leczenia;
poinformowania swoich bliskich o możliwościudziału w spotkaniach z rodzinami.

Pacjent ma prawo do spotkań

-

rozmów z innymi terapeutami.
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Załączniknr7
do zarządzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju numer 62t2O15

Plan kąpieli,
godziny

paWilon

dzień kąpieli

l

miejsce kąpieli

osoby kozystające z kąpieli

pora kąpieli

E,l

łaźniacentralna
łażnia w pawilonie F,

F

łaźniacentralna

poniedziałek

łaźniaw pawilonie G,

łaźniacentralna
łaźniaw pawilonie H,

H

Wtorek

łaźniacentralna

A,B,c,D
9:30

E,l

-

łaźniacentralna
12:15

łaźniacentralna
łaźniaw pawilonie F,

F

łaźniacentralna

czwańek

łaźniaw pawilonie G,

łaźniacentralna
łaźniaw pawilonie H,

H

łaźniacentralna

A,B,c,D

łaźniacentralna

piątek

zatrudnieni poza zakładem
cały tydzień

cały tydzień

15:30

-

18:00

łaźniacentra]na

zatrudnieni na rzecz

po zakończeniu

jednostki

pracy

w miejscach pracy

izba chorych

Wg potrzeb

łaźniaw izbie chorych

ż8

łażnie

Plan wymiany poście|i, bielizny i odzieży.

Rodzaj wymiany

Czas wymiany

piźama, ręcznik, ścierka

E,F,G,H,l

każdy poniedziałek

piżama, ręcznik, ścierka

A,B,c,D

każdy wtorek

piżama, ręcznik, ścierka

zatrudnieni poza zakładem

każdy piątek

piżama, ręcznik, ścierka

zatrudnieni na rzecz jednostki

kazda środa

piżama, ręcznik, ścierka

izba chorych

każdy Wtorek

pościel,ubrania skarbowe

E,F,G,H,l

co dwa tygodnie, w poniedziałek

pościel,ubrania skarbowe

A,B,c,D

co dwa tygodnie, We Wtorek

zatrudnieni poza zakładem

co dwa tygodnie, W piątek

zatrudnieni na zecz jednostki

co dwa tygodnie, w środę

izba chorych

co dwa tygodnie, We Wtorek

pościel,ubrania skarbowe
i ubrania robocze

pościel,ubrania skarbowe
i ubrania

robocze

pościel,ubrania skarbowe
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Załącznik nr 8
do zarządzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju numer 6212015

Wymiana i pobieranie rzeczy własnych z magazynu:

.
.
.
.

r
.
.
o

poniedziałek 10.00-1 1,00

Morek

,10.00-'1

1.00

-

Pawilony A, B i J,

- Pawilony

F i G,

czwańek 10.00-1 1,00 - Pawilony C, D,E i

l,

piątek,10,00-1 '1.00 - Pawilon H.

Wydawanie sprzętu RTV z magazynu:
poniedziałek 13.00-14.00

-

Pawilony A, B i J,

Morek'13,00-14.00-Pawilony F i G,
czwańek 13.00-14.00 - Pawilony C, D,E i
piątek 13.00-14.00 - Pawilon H,
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Załącznik nr 9
do zarządzenia Dyrektora Zal<ładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju numer 62t2O15

Podział Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju na Oddziały Penitencjarne:

.
.
.

Oddział Penitencjarny Nr

1

-

pawilony A, B i J;

Oddział Penitencjarny Nr 2

-

pawilony E,C, D i

Oddział Penitencjarny Nr 3

-

pawilony F, G i H
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l;

Załącznik nr

1O

do zarządzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju numer 62t2O15

Harmonogram przyjęć osadzonych przez lekarzy w ZOZ

l,

Przyjmowanie osadzonych na planowane wizyty lekarskie i zabiegi medyczne przez lekarzy
odbywają się w wyznaczone dni tygodnia:
poniedziałek
Wtorek
Sroda
Czwańek
Piątek

-.l,

Pawilon

AiB
FiG

ciD
H

E,|,J

Godziny przyjęć
Od godz. 11.00
Od godz. 9.00
Od qodz. 14.00
Od qodz. 12.00
Od qodz. 12,00

Lekarze

Ambulatorium:
kontaktu:

Kierownik
Lekarz pienlvszego

środaod godz. 12,00
poniedziałek od godz. 1 1 .00 i od godz. 13.00
wtorek od godz. 9.00
środaod godz. 14.00
czwańek od godz. 12.00 iod godz. 14.00
piątek iod godz. 'l2.00

W sytuacjach losowych godziny pracy lekarzy pienłszego kontaktu mogą ulec zmianie - w takich
sytuacjach informacje o godzinie przyjęć przekazywane będą przez służbęzdrowia telefonicznie
oddziałowemu danego pawilonu olaz za pośrednictwem radiowęzła.

Stomatolog:
Dermatolog
Laryngolog
'
Pt ronolog
NeYiolog
Okulista
Psychiatra
Protetyk
Chirurg-OŃopeda

poniedziałek, środa, czwańek od godz. 10.00
środaod godz. 12.30
Morek od godz. 15.30
środaod godz. godz. '13.00
czwartek od godz. 'l 1.30
czwartek od godz. 10.00
Morek od godz. 10.30 (sala widzeń)
środaod godz. godz. 12.00
poniedziałek od godz. 14.00

W sytuacjach losowych godziny pracy specjalistów mogą ulec zmianie - w takich sytuacjach informacje
o godzinie przyjęĆ przekazywane będąprzez służbęzdrowia telefonicznie oddziałowemu danego pawilonu
oraz za pośrednictwem radiowęzła,
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Załączniknr 11
do zarządzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju numer 6212015
Dni, godziny i miejsce bezpośredniego kontaktowania się z przedstawicielami podmiotów,

o których mowa w ań. 38 § 1 kkw
Terminy i miejsce spotkań z przedstawicielami kościołóworaz wyznań

Wyznanie

Godzina

Dzień

KościółAdwentystów Dnia

Miejsce

*

16.00

-

18.30 -

pawilon

vlll

czwańki

16.00

-

,18.30 -

pawilon

vlll

18.30 1B.30 -

pawilon

Wtorki

Siódmego
Świadkowie Jehowy

niedziele*

Srody

*

,16.00

KościółWolnych Ch rześcijan

Piatki

*

16.00

-

KościółZielonoświątkowy

Soboty

*

16.00

-

18.30 -

pawilon

Soboty "

16.00

-

18.30 -

pawilon vllI

środy,

10.00

-

,12.00 -

pawilon

vlll

pawilon

vlll

KościółPentakostalny

vlll
pawilon vlll
vlll

(Zbór Elim)
KościółZielonoświątkowy
(Zbór Oaza Miłości)

KościółEwangelicko

-

Augsburski

co dwa
tygodnie*

KościółRzymskokatolicki

Wtorek

i

14.00 - 16.00-

czwańek*

Środa

i

9.00

-

1,1,00-

piątek- lub na zasadach
określonych w zawańych z tymi podmiotami porozumieniach i umowach
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Terminy i miejsca spotkań z przedstawicielami ruchu Anonimowych Alkoholików

Nazwa Grupy AA

Dzień

Grupa AA,,Przebudzenie"

poniedziałek

Godzina

Miejsce

-

Budynek nr 46.

16.00

1B,00

sala widzeń nr 2
Grupa AA,,SToP NoWE żY ClE"

środai piątek

16.00

-

18,00

Budynek nr 46.

sala widzeń nr 2
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Załączniknt 12
do zaządzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju numer 6212015

Zakres obowiązków osadzonego porządkowego
Porządkowych Wznacza kierujący Oddziałem Penitencjarnym na wniosek wychowawcy,

1.

Niezwłocznie powiadamia oddziałowego lub dowódcę zmiany

we

wszystkich przypadkach

zagrażających życiu lub zdrowiu osadzonych oraz bezpieczeństwu zakładu"
2. Wydaje

spzęt i narzędzia niezbędne do wykonania prac porządkowych.

3. SPrawdza stan techniczny ww. sprzętu oraz zgłasza oddziałowemu wszelkie uszkodzenia tego sprzętu,

4. Codziennie kontroluje stan porządku ogólnodostępnych pomieszczeń pawilonu i zgłasza oddziałowemu
zauwazone usterki.

5, WsPÓlnie ze starszym celi, pod nadzorem oddziałowego, zabezpiecza rzeczy osadzonych, kt._:y
nie powrócili do zakładu z przepustek oraz widzeń poza jego terenem lub zostali umieszczeni
w placówkach służby zdrowia poza terenem zakładu.
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Załączniknr 13
do zauądzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju numer 6212015

Zakres obowiązków starszego celi
Starszego celi wyznacza wychowawca spośród osadzonych zamieszkujących daną celę.
1. Starszy celi winien znać ilośćwspółosadzonych z celi.

2. Mobilizuje współosadzonych do utrzymywania czystości w celi m.in. poprzez sumienne i regularne
wykonywanie prac o charakterze porządkowym w pomieszczeniu, w którym są zakwaterowani.
3. Niezwłocznie powiadamia oddziałowego lub innego funkcjonariusza o zdarzęniach w celi zagrażĄących

źyciu lub zdrowiu współosadzonych albo bezpieczeństwu zakładu.
4. lnformuje przełożonych o potrzebach bytowych skazanych oraz uszkodzeniach sprzętu będącego
na wyposaźeniu celi.

5. _'przypadku niepowrotu z widzenia poza terenem zakładu lub przepustki wielodniowej, atakże w razie
pozostawienia w placówce słuźbyzdrowia poza terenem zakładu osadzonego zakwaterowanego w celi,
pod nadzorem oddziałowego zabezpiecza )ego rzeczy.
6. Starszy celi przedstawia się przełożonemu lub osobie wizytującej, wchodzącej do celi.

7. Starszy celi prowadzi współosadzonych z celi na posiłki, do pracy, do łaźnioraz na zajęcia kulturalno
oświatowei spońowe organizowane centralnie.

8. W razie nieobecności starszego celi jego obowiązki przejmuje inny wyznaczony osadzony
mieszkalnej.
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Załączniknr 14
do zaządzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju numer 62t2o15

Regulamin lzby Ghorych Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju

1. Osadzeni chorzy przebywający w lzbie Chorych zobowiązani są do przestrzegania

przepisów

regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonania kary pozbawienia wolności oraz ustalonego porządku
wewnętrznego, o ile postanowienia niniejszego regulaminu nie stanowią inaczej,

2. Osadzany chory przed przyjęciem do lzby Chorych w magazynie odzieżowym pobiera odzież szpitalną.
3. Osadzeni w trakcie pobytu w lzbie Chorych mogą dysponować własną odzieżą, bielizną i obuwiem
w ilościokreślonejponizej:

-spodnie-lpara;
-koszula-1sztuka;
- obuwie -1 para;
- sweter lub bluza -1 sztuka;
- dres spońowy -1 komplet:
- kurtka odpowiednia do pory roku - 1 sztuka;
- nakrycie głowy stosowne do pory roku

-

'l sztuka;

- bielizna (spodenki, skarpety, 4 podkoszulki lub koszulki);
- pantofle lub klapki - 1 para,

4. Pobudkę dla osadzonych chorych ogłasza się o godz. 6:30.
5. W czasie apelu osadzeni

chozy mogą pozostawać w swoich łóżkach.

6, Osadzeni Przebywający w lzbie Chorych nie mogą jej opuszczać bez zgody personelu medycznego.
7

. Zabrania się odwiedzania chorych przez pozostaĘch osadzonych.

8. Zabrania się palenia tytoniu na terenie lzby Chorych. Za zgodą dyrektora, dopuszcza się posiad. ie
e-papierosów. Korzystanie z nich moźliwe jest jedynie w kofiarzu lzby Chorych.
9. W czasie wizyt lekarskich osadzeni zobowiązani są przebywać w swoich salach.

10. Leki wydawane są zgodnie z zaleceniami lekarza przez personel medyczny.
,1'1

. Pacjenci lzby Chorych przyjmowani są do lekarza poza kolejnością.

12. Posiłki dla osadzonych przebywających w lzbie Chorych są dostarczane w pojemnikach i wydawane
na miejscu.

13,

Z zastzeżeniem ust. 24,

osadzeni chorzy korzystają

z

widzeń wewnątrz zakładu na zasadach

ogólnych.
'14. Osadzeni chorzy mogą korzj/stać

z wyjśćpoza teren Zakładu Karnego jedynie za pisemną zgodą

lekarza.
1

5. Pacjentów lzby Chorych obowiązuje odzież szpitaln a - piżama.

16, Osadzeni przebywający w lzbie Chorych korzystają z kąpieli w budynku lzby Chorych.
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17. Za utzymanie poządku i czystościw pomieszczeniach lzby Chorych odpowiedzialny jest porządkowy

oraz osadzeni, którzy nie zostali zwolnieni z wykonywania tego obowiązku
'18. Wymiana pościelioraz bielizny osobistej odbywa

pzez lekarza,

się wg planu w Załączniku nr 7 lub wg wskazań

lekarskich.

19. Na czas leczenia tracą moc zezwolenia na posiadanie i użytkowanie przez osadzonego własnego
sprzętu audiowizua|nego oraz innych przedmiotów uzyskane podczas zakwaterowania w innym pawilonie.
Za zgodą dyrektora pacjenci mogą korzystać z odbiorników radiowych i telewizyjnych.
20, Do izolatki kierowani są pacjenci przez lekarza lub pielęgniarkę dyżurną.
21. Pacjent przebywający w izolatce nie może opuszczać pomieszczeń izolatki, korzysta ze swojego węzła
sanitarnego, posiłki podawane są do izolalki przez osobę rozdającą posiłki.

22.Wizyty lekarskie odbywają się w izolatce.
23. Leki zlecone przez lekarza, przekazywane są przez pielęgniarkę.
24. W trakcie pobytu w izolatce osadzeni nie mogą korzystaó z widzeń, spacerów i innych zajęć.
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Załącznik nr 15
do zarządzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju numer 6212015

Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla wszystkich osadzonych oraz osadzonych
zatrudnionych na rzecz zakładu karnego
Do obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej wszystkich osadzonych przebywających na terenie
Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju należy w szczególności:

1. Wykonywanie powierzonych przez przełożonychobowiązków w sposób zgodny

z

przepisami,

instrukcjami i zasadami bezpieczeństwa pożarowego oraz przestrzeganie wydawanych w tym zakresie
zarządzeń i wytycznych.

2.

Zapoznanie

się z treściąinstrukcji

alarmowej

na

wypadek powstania pożaru i instrukcji

przeciwpozarowej ogólnej dla obiektu.

3. Przestrzeganie zasad i warunków bezpieczeństwa pozarowego podczas

użytkowania instalacji

i urządzeń elektroenergetycznych,

4, Utrzymywanie należytego ładu i porządku w miejscu zakwaterowania.
5. Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

6.

Niezwłoczne informowanie przełożonych o zauważonych zagrożeniach stanu bezpieczeństwa

przeciwpoźarowego.

7. Przestrzeganie podstawowych wymagań w zakresie ewakuacji oraz stosowanie się do

poleceń

wydawanych przez osoby przeprowadzające ewakuację.
8. Wykonywanie poleceń wydawanych przez osobę kierującą akcją ratowniczo

-

gaśniczą,

9. Do obowiązków z zakresu ochrony przeciwpozarowej osadzonych zatrudnionych na rzecz zakładu
karnego, oprócz obowiązkóW o których mowa w pkt. 1

-

8 nalezy w szczególności:

1) Przestrzeganie zasad zawańych w instrukcjach uzytkowania urządzeń, maszyn, narzędzi i instalacji.

2) Utzymywanie ładu i porządku na stanowisku placy orczdokonywanie kontroli miejsca pracy pod kątem
bezpieczeństwa przeciwpozarowego, kazdorazowo po jej zakończeniu.
3) Znajomośćzasad posługiwania się sprzętem przeciwpozarowym dostępnym na stanowisku pracy.
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Załączniknr 16
do zarządzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju numer 6212015

Procedura zamawiania paczki żywnościowej:
1. Zamówienie na

-

paczkę można żożyćna dwa sposoby:

bezpośrednio do punktu sprzedaży w zakładzie karnym w trakcie widzenia,
drogą pocztową,

2. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni roboczych po pokryciu kosztów przygotowania paczki

oraz potwierdzeniu, że skazany posiada prawo do jej otrzymania.

3. Koszty zamówienia złozonego przez osobę najblizszą mogą być pokryte w trakcie
zamówienia bezpoŚrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto punktu sprzedazy
K. 'Padku przesyłając zamówienie drogą pocztową, należy dołączyć do niego dowód wpłaty.

składania

_

w takim

4. W przypadku braku możliwościzrealizowania zamówienia z przyczyn niezaleźnych od administracji
jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie
Pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego, zgodnie z informacją zawarlą w złożonym
oŚwiadczeniu, którego wzór wraz z informacją o puyczynach odmowy realizaĄi zamówienia dostępny jest
w punkcie sprzedaźy.
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