ZARZADZENIE Nr 32/ 2017
Dyrektora Zakadu Karnego w Sierakowie S laskim
z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie porzadku wewn,trznego
Na podstawie art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. Nr 90, poz. 557, z p62niejszymi zmianami1 ) w zwiazku z rozporz4dzeniem Ministra Sprawiedliwogci
z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno - porz4dkowego wykonywania kary
pozbawienia wolno§ci (Dz. U. 2016, poz. 2231) wprowadza si9 nast9puj4cy porz4dek wewn9trzny
w Zakadzie Karnym w Sierakowie Si4skim

へ
ROZDZIAL I
Przepisy og6lne
*1
1. Przez u2yte w zarz4dzeniu okre§lenie lub skr6t naley rozumie6:
1) Dyrektor - Dyrektor Zakadu Karnego w Sierakowie laskim.
L)L」、 - LaKiaO Karny w s ierakowie S l4skim,
3) jednostka penitencjarna - r6wnie2 Zakad Karny w Sierakowie S laskim.
f) osaozony - sKazany i ukarany,
5) skazany - rwnie2 ukarany,
6) kodeks - Kodeks Karny Wykonawczy,
7) pora dzienna - czas od apelu porannego do apelu wieczornego,
) pora nocna - czas oo apelu nocnego' o apelu porannego,
.. - do J..I .pazdziernika
-- - kadego
1"pora iemia - okres
I oo ui marca
roku,
召
iv pora zimowa - OKres 00 VI listopada do 29 lutego kadego roku,
ii) 熱en gospoaarczy - Kazda sotota tygodnia w godzinach okreglonych w za4czniku nr 1,
IL) UI-" - oddziay penitencjarne OP 1 i OP 2,
13) kantyna - punkt sprzeday w ZK Sierakw l4ski.
2. Niekt6re szczeg6lowe rozwiazania niniejszego dokumentu okrelaja odpowiednio zalaczniki
oo niniejszego zarz4dzenia.
§2
Skazani przebywaj4cy w Zakadzie Karnym w Sierakowie S lskim maj4 obowiazek przestrzegania
postanowieh zawartych w niniejszym dokumencie.
1) zmiany wymienionej ustawy zostay ogloszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557; zm.: Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz.
931, z2000 r. Nr 60, Poz. 701 iNr 120, poz. 1268, z200i r. Nr 98, poz. 1071 i Nr iii, poz. 1194, z2002 r. Nr 74, poz. 676 iNr 200, poz. 1679, z2003
r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, Poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr
273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 7081 Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr
96, poz. 620 iNr 214, poz. 1344, z2009r. Nr8. poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190,
poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 iNr 206, poz. i589,z2OiOr. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 iNr 182, poz. 1228,z 2011 r. Nr 39, poz.
201 ipoz.202,Nr112,poz.654,Nri85,poz. i092,Nr217,poz. i280iNr240,poz. i431,z2Oi2r.poz.908,z2Oi3r.poz.628,z2014r.poz.287,
poz.6i9ipoz. l7O7orazz2Oi5r.poz.2i,poz.396,poz.43i ipoz.54i.

ROZDZIAL II
Ramowy rozklad dnia
§3
Ramowy rozkad dnia okre§la za4cznik nr 1.

ROZDZIAL III
Godziny oraz spos6b przeprowadzania apelu porannego i wieczornego
*4
1. Godziny przeprowadzenia apeli okrela ramowy rozkad dnia okrelony w za4czniku nr 1. Na
pi9tna§cie minut przed apelem porannym funkcjonariusz peni4cy su2b9 w oddziale mieszkalnym
ogasza pobudk systemem domofonowym. Jest to czas na przygotowanie si9 skazanych do apelu.
Skazani s4 zobowi4zani wsta6, zasla6 l62 ka, ubra6 si9 i posprz4ta6 cel9 mieszkaln4.
2. Apel przeprowadza si9 w celach mieszkalnych, w salach dydaktycznych oraz w miejscach pracy
osadzonych.
3. Po ogoszeniu apelu skazani ustawiaj4 si9 w dwuszeregu w pobli之u drzwi celi, tak aby byli widoczni
Po ich otwarciu. Osadzeni winni by6 ubrani stosownie do pory roku, tj. zgodnie z§ 1 pkt 1 ust. 9
i 10 (w okresie letnim w kr6tkie lub dugie spodnie natomiast w okresie zimowym w dugie spodnie
oraz do wyboru w okresie letnim i zimowym bluz, sweter, koszul9 lub bluzk9 typu T-shirt). Zabrania
si9 uczestniczenia w apelu w bielinie lub pi之amie. Ubi6r ma by6 schludny. Zabrania si9
uczestniczenia w apelu w bieli2nie lub pi2amie. Ubi6r ma by6 schludny.
4. Informacj o stanie celi i ilogci obecnych podaje przeprowadzaj4cemu apel osadzony ustawiony
wedug
wzoru:
z
prawej
strony
w
szeregu
jako
pierwszy
OBECNYCH:
,, CELA NUMER
STAN:
5. W nieokrelonych godzinach w porze dziennej mo2e by6 przeprowadzone przeliczenie kontrolne
skazanych. Wczasie przeliczeh w oddziaach mieszkalnych skazani ustawiaj4 si9 jak do apelu.
6. W czasie przygotowania do apelu wieczornego czyli od godz. 18.55 do godz. 19.00 skazani
przebywaj4 w swoich celach mieszkalnych za wyjtkiem skazanych sprz4taj4cych oraz osadzonych
przebywaj4cych w tym czasie w sali dydaktycznej pawilonu B oraz w oddziale A2.
7. Osadzeni zatrudnieni u kontrahentw zewn9trznych oraz w kuchni, kt6rzy w dniu nast9pnym wychodz4 do pracy na pierwsz4 zmian9, w przypadku snu, sa zwolnieni z udziau w apelu wieczornym.
8. Osadzeni zatrudnieni u kontrahent6w zewn9trznych zatrudnieni w ramach drugiej zmiany, w przypadku snu, s4 zwolnieni z udziau w apelu porannym w dniu nast9pnym.

ROZDZIAL IV
Godziny przeznaczone na sen, prac, nauk, zajcia kulturalno - o§wiatowe, sportowe
oraz zaj,cia wlasne skazanego

*5
1. Godziny przeznaczone na sen, nauk9, zaj9cia kulturalno-o§wiatowe i sportowe oraz zaj9cia wasne
okre§la ramowy rozkad dnia okre§lony w za czniku nr 1.
2. Skazani zatrudnieni w porze nocnej w godz. 22.00 - 06.00 korzystaj4cy z 8 godzinnego snu
w godzinach okreglonych w za4czniku nr 1, s4 zwolnieni z obowi4zku uczestniczenia
w przeliczeniu kontrolnym o godz. 12.15.
3. Osadzonemu nie wolno samowolnie zmienia6 miejsca do spania wyznaczonego przez oddziaowego.
Po pracy skazani dysponuj4 czasem wolnym.
4. Skazani zobowi4zani s4 do porzdkowania i utrzymywania w czysto§ci pomieszczeh

og6lnodost9pnych wewn4trz oddziau jak i teren6w zewn9trznych na kt6rych mog4 przebywa6.

§6
1. Zajcia kulturalno-o§wiatowe odbywaj4 si9 w g wietlicach, celach mieszkalnych, w pomieszczeniach
do tego przeznaczonych znajduj4cych si9 w pawilonie mieszkalnym, natomiast zajcia sportowe
w g wietlicach oddziaowych oraz na terenach rekreacyjno - sportowych w godzinach wyznaczonych
rozkadem dnia. Regulamin bezpiecznego u之ytkowania boiska wielofunkcyjnego stanowi
za4cznik nr 14.
2. Udajc si9 na zaj9cia kulturalno - ogwiatowe i sportowe poza cel早 mieszkaln4, osadzony zobowizany
jest pozostawi6 w miejscu zamieszkania ad i porz4dek, wy4czy6 wszelkie odbiorniki pradu oraz
zakr9ci6 krany. Oddzialowy ma prawo wstrzyma6 wyjcie osadzonego na zaj9cia do chwili zrobienia
porz4dku. Regulamin bezpiecznego u2ytkowania urz4dzeh i sprz9tu sportowego w zakadzie karnym
stanowi za4cznik nr 15.
§7
W jednostce przeprowadza si9 szkolenia kursowe w godzinach ustalonych harmonogramem podanym
indywidualnie zainteresowanym i umieszczonym na tablicy ogoszeh w oddziale mieszkalnym.

*8
1. Zatrudnienie przy pracach porz4dkowych i pomocniczych reguluje odrbne zarzdzenie Dyrektora.
uouziny wyjscia oo pracy i powrotu z pracy mog4 dora2nie ulega◇ zmianie za zgod4 Dyrektora.

§9
1. Jeden raz w tygodniu w godzinach wyznaczonych dla poszczeg6lnych oddzia w mieszkalnych
skazani mog4 dokonywa6 wymiany ksi"ek w bibliotece przywi9ziennej.
2. Dni i godziny korzystania z biblioteki okreSla zaacznik nr 2.
§ 10
W porze dziennej (w czasie pozostaj4cym do dyspozycji osadzonych) zezwala si9 na le2enie w l62 kach.
Skazani powinni by6 ubrani, a ich 拓 zka po§cielone. Powy之sze nie dotyczy skazanych zatrudnionych
w porze nocnej.
* 11
Skazani z cel, w kt6rych nie ma telewizorw mog korzysta6 ze g wietlicy oddziaowej po apelu
wieczornym do godziny okreglonej w za4czniku nr 1.

ROZDZIAL V
Godziny i miejsce spo之ywania posiIk6w dostarczanych
przez administracj, zakadu karnego
* 12
1. Sniadania i kolacje wydawane s4 do cel mieszkalnych przez wyznaczonych osadzonych. Obiad
skazani spo2ywaj4 w stol6wce.
2. Godziny wydawania posilk6w dla osadzonych okrela ramowy rozkad dnia zawarty w zaaczniku
nr 1. W uzasadnionych przypadkach dow6dca zmiany decyduje o godzinach wydawania posilk6w dla
poszczeg6lnych oddzia拍w mieszkalnych.
* 13
1. W czasie wydawania posilk6w w oddziale mieszkalnym skazani pozostaj4 w swoich celach
mieszkalnych, za wyjtkiem os6b wskazanych przez oddziaowego do pobrania posilku.
2. Kady z osadzonych jest zobowi4zany do pobrania swojego posilku osobigcie.
3. Rozpocz9cie wydawania posilku oraz jego zakohczenie ogasza funkcjonariusz penicy su之b9
w oddziale mieszkalnym poprzez system domofonowy.

4. Po zakohczeniu posilku osadzony zobowi4zany jest pozostawi6 w czystogci miejsce, w kt6rym
spoywal posilek.
5. Zabrania si9 przyrz4dzania posilk6w wymagajacych obrbki termicznej w celach mieszkalnych.
6. Zezwala si, osadzonym zatrudnionym na zabranie do pracy g niadania.
7. Skazany uprawniony do pobierania posilku w ramach diety jest zobowi4zany w dniu poprzedzaj4cym
do odebrania u oddziaowego talonu obiadowego, ktry nastpnie oddaje funkcjonariuszowi w chwili
odbierania posiku.

ROZDZIAL VI
Godziny, miejsce i spos6b poruszania si, Po terenie zakadu karnego
§ 14
ki
azan mog4 porusza i9 Po teren ZK re§la ramow rozkl d d a zawarty
w za czn iku nr
2. 助ch skazanych w oddziale mieszkalnym w porze dziennej odbywa si早 dowolnie po korytarzu
pomi早
cizy namaiowanymi
na posadzce
stref
7 --------II
. .
.
.liniami
. . okreslajcymi
- bezpiecznego poruszania si9.
vv przypauKu wyj scia . poza cel9 mieszkaln4 osadzony zobowi4zany jest do poruszania si9
wuDranlu slosownym Oo pory roku, tj. zgodnie z§ 1 pkt 1 ust 9 i 10 (w okresie letnim w krtkie
luD afugle spoonie natomiast w okresie zimowym w dhigie spodnie oraz do wyboru w okresie letnim
1 LflOWii oluz9, sweter, Koszui9, lub bluzk typu T-shirt). Zabrania si● poruszania w bieli2nie,
pouKoszulKu na rami4czkacu oraz pizamie). Ubi6r ma byd schludny.
什. しeie mieszKaine w porze nocnej pozostaj4 zamkni9te.
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ROZDZIAL VII
Godziny, miejsce i spos6b odbywania spacer6w oraz korzystania z kapieli
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

* 15
Godziny wjakich odbywaj4 si9 spacery okrela za4cznik nr 3.
Spacer odbywa si9 na wyznaczonym placu spacerowym przy pawilonie mieszkalnym.
Spacer dla osadzonych odbywajcych kar9 celi izolacyjnej lub osadzonych w Pawilonie C jest
realizowany na osobnych wygrodzonych placach poo2onych w pobli2u pawilon6w mieszkalnych.
Dow6dca zmiany okrela godzin9 realizacji spaceru.
Zezwala si9 na bieganie w czasie spaceru. Mo2e si9 ono odbywad, jedynie w spos6b nie zak6caj4cy
spokoju innym osobom spacerujacym.
Podczas spaceru zabrania si, krzyk6w i nawoywah oraz umieszczania wszelkiego rodzaju rzeczy lub
przedmiot6w na wygrodzeniach placu spacerowego.
W czasie korzystania ze spaceru zabrania si9 skazanym samowolnego przechodzenia na inny oddzia
mieszkalny.
Zabrania si9 skazanym, bez zgody przelo2onego, wynoszenia z cel mieszkalnych rzeczy stanowi4cych
wyposa之enie kwaterunkowe.
§ 16
K4piel skazanych odbywa si9 w l ani pawilonu mieszkalnego w/g ustalonego planu okre§lonego
w zal4czniku nr 4.
Skadniki maj4tkowe podlegajace wymianie winny by6 przekazywane przed k4piel4 indywidualnie
przez ka2dego osadzonego. Rzeczy te powinny by6 suche i bez oznak zniszczenia.
W l ani po zakohczeniu k4pieli, skazany jest zobowi4zany pozostawi6 I ad i porz4dek.
Czas trwania k4pieli wynosi 10 minut, a czas wypywu wody 7 minut.

ROZDZIAL VIII
Godziny i miejsce, w kt6rym jest dozwolone palenie wyrob6w tytoniowych

* 17
1. Zabrania si9 palenia tytoniu przez skazanych w celach w porze dziennej.
2. Zezwala si9 na palenie tytoniu podczas spaceru ( za. nr 3) za wyjtkiem miejsc oznaczonych jako
" Strefa wolna od dymu tytoniowego".
3. W porze nocnej z uwagi na zamkni9cie cel mieszkalnych zezwala si9 na palenie tytoniu w celach
mieszkalnych dla os6b pal4cych.
4. Palenie tytoniu w porze nocnej nie mo2e zak6ca6 ciszy nocnej wsp6losadzonych.
5. W czasie palenia tytoniu naley bezwzgl9dnie przestrzega6 przepis6w i zasad przeciwpo2arowych
oraz dbad o czysto§6 w miejscach do tego wyznaczonych.
6. Zabrania si9 palenia wyrob6w tytoniowych le之 c w 拍之 ku.

ROZDZIAL IX
Ilo託 i rodzaj wlasnej odziey, bielizny i obuwia, kt6re skazany mo之e posiada'
w celi mieszkalnej

* 18
1.L4 czna iloS6 rzeczy, w tym 2 ywno§ci, znajdujcych si9 w posiadaniu skazanego w trakcie pobytu
w zakladzie karnym w celi mieszkalnej i w magazynie rzeczy wasnych osadzonych nie mo之e przekraczad 30 kg.

2. Osadzeni mog4 posiada6 w celi mieszkalnej niezb9dne rzeczy wlasne zarejestrowane w karcie
i wydane przez magazyn oraz odzie之 i obuwie wi9zienne. Maksymalna ilog6 odziey dla jednego
skazanego to:
- 1 kurtka odpowiednia do pory roku (w tym r6wnie2 wi9zienna),
- 2 pary spodni dlugich (w tym r6wnie2 spodni dresowych oraz wi9ziennych),
- 2 pary spodenek kr6tkich przed kolana,
- 2 bluzy lub swetry (w tym r6wnie wi9zienna),
- 3 T-shirty,
- 1 czapka materialowa letnia,
- 2 koszule z dlugim lub kr6tkim r9kawem,
- 2 pary but6w (w tym rwnie2 wi9zienne),
- 1 para klapek.
Uwaga ! Zabrania sie pozbawiania rzeczy wIasnych z metek, oznaczeh,tabliczek, haftw i innych
oznaczeh umoliwiajqcycli ich idenりjikacjg.
3. Ilo§6 i wymiary rzeczy, kt6re skazany mo之e posiada6 w celi mieszkalnej, w tym 之 ywnogci nie mog4
przekracza6:
ー kubatury szafki wi9ziennej przypadaj acej na jednego skazanego, lecz nie wi9cej ni2 6 kg
ー kubatury wysuwanego pojemnika podl62kowego,
- do 9 litr6w napoj6w, opr6cz artykul6w 2 ywnogciowych o ci92arze nieprzekraczaj4cym 6 kg.
4. Ponadto skazany mo2e posiada6 w celi mieszkalnej:
ー do 10 sztuk przedmiot6w kultu religijnego o wymiarach nie wi9kszych ni2 250 x 150 mm,
ー do 5 sztuk ksi42ek, opr6cz wypo之yczonych w zakadzie karnym z biblioteki,
ー pras9 o l4 cznej wadze do 0,5 kg.
5. Osadzeni zobowi4zani s4 odda6 do magazynu a nast9pnie przekaza6 rodzinie nadmiar rzeczy
wlasnych je2eli przekraczaj4 one limity ustalone w pkt. 1, 2 i 3.

6. W przypadku braku prywatnych spodni dlugich, skazany jest zobowi4zany w okrelonych
przypadkach u之ytkowa6 spodnie wi9zienne, kt6re pobiera z magazynu. Podobna zasada dotyczy
rwnie之 wydawania innych element6w ubioru i obuwia wi9ziennego.

7. W okresie od I listopada do 31 marca osadzony mo2e posiada w celi mieszkalnej:
ー czapk9 welnian4 zimowa - szt. 1,
ー r9kawice welniane bez wzmocnieh - I par9,
ー szal weIniany 一 szt. 1.
8. Zabrania si9 noszenia jakichkolwiek element6w ubioru posiadaj4cych wszelkiego rodzaju nazwy oraz
oznaczenia polskich klub6w sportowych.

ROZDZIAL X
Ilo§ぐ i wymiary przedmiot6w, kt6re skazany mo之e posiada w celi mieszkalnej oraz
spos6b ich przechowywania, a w razie potrzeby zasady ich u2ywania

§

19

1. Za zgod4 Dyrektora skazany mo之e posiada6 i u2ytkowa6 w celi mieszkalnej wlasny sprz9t RTV. Do
karty identyfikacyjnej skazanego magazynier dol4cza zezwolenie na u2ytkowanie w celi prywatnego
sprz9tu RTV. W przypadku zmiany osadzenia zezwolenie ulega weryfikacji przez kwatermistrza
oddziaowego.

2. W celi mieszkalnej nie wi9kszej ni之 5 - osobowa mo2e znajdowa si9
- jeden odbiornik telewizyjny,
-jedna konsola do gry,
- jeden magnetowid lub odtwarzacz DVD,
- jeden radiomagnetofon,
- odtwarzacze przenogne" mp3" i" mp4",
- jeden tuner naziemnej telewizji cyfrowej DVBT
- jeaen przewoi antenowy,
- jeden przedu2acz elektryczny.
3.
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4. Sprz9t wymieniony w punktach 2 i 3 musi spenia wytyczne zawarte w Za4czniku nr 5.
5. Skazany, kt6ry uzyska zgod9 na posiadanie sprz9tu RTV mo2e dodatkowo posiada6 w celi
mieszkalnej do 10 plyt niezale之nie od rodzaju (CD, DVD, Blu-Ray) i zawartoci pyty (filmy, gry
komputerowe, zdjcia, programy komputerowy, muzyka).
6. Skazany ma prawo posiada w celi mieszkalnej 1 prywatny kubek z ceramiki lub duralexu.
7. W celi mieszkalnej o liczebnosci do 5 os6b mo之e by6 u2ytkowany jeden czajnik o mocy do 1500 wat
oraz 1 grzalka o mocy do 500 wat lub 2 czajniki o mocy 1500 wat.
8. W celi mieszkalnej powyej 5 os6b mo2e by6 u之ytkowany jeden czajnik o mocy do 1500 wat oraz 3
grzaki o mocy do 500 wat ka之da lub 2 czajniki o mocy 1500 wat oraz 1 grzaka o mocy do 500 wat.
9. Wa§ciciel czajnika lub grzaki jest zobowi4zany do umo2liwienia korzystania z niego innym
wsp6osadzonym w celi mieszkalnej.
10.Niedopuszczalne jest naklejanie jakichkolwiek zdj96, obrazk6w lub plakat6w bezpogrednio na g ciany,
drzwi oraz sprz9t kwaterunkowy.
11.Zabrania si9 wieszania na 拍之 kach jakichkolwiek przedmiot6w oraz odziey a tak之e przechowywania
w nich jakichkolwiek przedmiot6w za odziey i przechowywania w nich jakichkolwiek przedmiot6w.
Rzeczy osadzonego winny znajdowa6 si w pojemniku podめ2kowym do tego przeznaczonym.
I 2.Ze wzgl9d6w porz4dkowych i przeciwpo2arowych pras9 codzienn4 mo2na przechowywa6 przez
tydzieh od daty wydania natomiast czasopisma do wydania nast9pnego numeru. Po tym czasie pras9
naley zda6 na makulatur lub przekaza6 rodzinie.
13.Ze wzgl9d6w porz4dkowych i przeciwpo2arowych dopuszcza si早 posiadanie w celi mieszkalnej
jednego zestawu sprz9tu stoowego na osob9. Stwierdzone nadwy之ki winny byd zdane do magazynu
lub przekazane do utylizacji w wyznaczonych pojemnikach.

ROZDZIAL XI
Dni, godziny i miejsce przyjmowania skazanych przez dyrektora i innych przelo2onych,
lekarzy oraz spos6b skadania pisemnych wniosk6w, skarg i pr6§b
§ 20
1
2.
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W czasie nieobecnogci wychowawcy, sprawy skazanych mo之e realizowad funkcjonariusz wyznaczony
przez Dyrektora i peni4cy slu2b9 w oddziale.
4. Rozmowy ze skazanymi odbywaja si早 w gabinecie Dyrektora, pokoju wychowawcy w oddziale
mieszkalnym lub w sali posiedzeh s4du w pawilonie mieszkalnym.

§ 21
Skazani korzystaj4 z opieki zdrowotnej§ wiadczonej na terenie ZK przez Ambulatorium z Izb4 Chorych
Zakladu Karnego w Sierakowie Sl4skim. Godziny przyj96 przez lekarza okregla zal4cznik nr 6.

§ 22
1.
2.

Pisemne wnioski, skargi i pro§by osadzeni mog4 sklada6 przelo之onym codziennie.
Skazani maj4 prawo sklada6 wnioski pro§by i skargi ustnie oraz na pigmie.

ROZDZIAL XII
Dni, godziny, miejsce i porzadek przeprowadzania widzeh
§ 23
1. Widzenia dla skazanych w ZK odbywaj4 si9 w ka2da§ rod9, niedziel9 i§ wi9ta oraz w pozostae dni
ustawowo wolne od gracy w 2odzinach od 08.30 do 15.00 w sali widzeh lub innych wyznaczonych
miejscacn za wyjtKiem arugiego anta wit WlelKanocnycfl, 3 maja, swi9ta hozego Liala, I sierpnia,
Ol listopada oraz 26 grudnia.
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si9 zmian9 termin6w udzielania widzeh po wczegniejszym
komunikacie.
3. Osoby chc4ce odwiedzi skazanego winny zawiadomi6 o tym pisemnie odpowiedzialnego za widzenia
funkcjonariusza do godziny 13.30
4. Zabrania si9 wnoszenia artykul6w spo之ywczych na widzenie.
5. W czasie widzenia zezwala si9 na pocz9stunek z artykul6w zakupionych w kantynie. Pocz9stunek
niespoyty w czasie widzenia osoby odwiedzaj4ce s4 zobowiazane zabra6 ze sob4.
6. Zezwala si9 na zakup przez osoby odwiedzaj4ce w czasie trwania widzenia,g rodk6w higienicznych
przeznaczonych dla osadzonych.
7. W razie naruszenia przez skazanego lub osob9 odwiedzajc4 zasad odbywania widzeh, mo之e ono
zosta6 przerwane i zakohczone przed czasem.
8. Wyjgcie na widzenia bez dozoru z osob4 najbli2sz4 lub osob4 godna zaufania poza terenem zakladu
karnego na czas nie przekraczaj4cy 30 godzin nie mo之e nast4pi6 p62niej ni之 o godzinie 12.30

ROZDZIAL XIII
Godziny i miejsce korzystania z samoinkasujacych aparat6w telefonicznych
§ 24
1. Skazani mog4 korzysta6 codziennie z samoinkasujacych aparat6w telefonicznych zainstalowanych
w pawilonie mieszkalnym w ramach swojego oddzialu mieszkalnego.
2. Rozmowy telefoniczne mog4 by6 kontrolowane przez funkcjonariuszy SW.
3. Czas trwania jednorazowej rozmowy telefonicznej okrela zal4cznik nr 10.
4. Rozmowa telefoniczna mo2e by6 przerwana je2eli:
- godzi w interes spoIeczny lub bezpieczehstwo jednostki,
- skazany swym zachowaniem narusza regulamin i obowi4zuj4cy wjednostce porz4dek wewn9trzny
5. Skazanym nie wolno posiada6§ rodk6w l4 cznogci przewodowej ani bezprzewodowej.
6. Godziny i zasady korzystania z samoinkasuj4cych aparat6w telefonicznych okrela zaacznik nr 10
7. Skazani mog4 kontaktowad si9 z osobami im bliskimi za pogrednictwem aplikacji komputerowej
SKYPE przy pomocy komputera umiejscowionego w oddziale mieszkalnym

8. Czas trwania jednorazowej rozmowy, o ktrej mowa w punkcie 7, okresla zahcznik nr 10
9. Rozmowa, o ktrej mowa w punkcie 7, mo之e by6 przerwana je2eli:
- godzi w interes spoleczny lub bezpieczehstwo jednostki,
- skazany swym zachowaniem narusza regulamin i obowi4zuj4cy w jednostce porz4dek wewn9trzny.
10.Godziny i zasady korzystania z aplikacji komputerowej SKYPE okrela zal4cznik nr 10.
11.Skazani maj4 mo之liwoS6 przegl4dania akt sprawy w formie elektronicznej w ramach E-S4du przy pomocy
komputera umiejscowionego w czytelni biblioteki zakadowej.
12.0 mo2liwogci zapoznawania si9 z elektroniczn4 dokumentacj4 sprawy decyduje organ prowadz4cy.
13.Przegl4danie elektronicznych akt sprawy mo2e by6 przerwane je之eli skazany swym zachowaniem narusza
regulamin i obowi4zuj4cy w jednostce porz4dek wewn9trzny.
14.Godziny i zasady przegl4dania elektronicznych akt sprawy okreSla zaacznik nr 10.
15 .W czasie realizacji dnia gospodarczego zabrania si9 korzystania z telefon6w, aplikacji SKYPE. W tym
czasie zezwala si9 na palenie tytoniu w celach mieszkalnych.

ROZDZIAL XIV
Dni, godziny i miejsce odprawiania nabo2ehstw, odbywania spotkah religijnych
oraz nauczania religii
§ 25
1. Msza wi9ta obrz4dku rzymsko-katolickiego jest odprawiana w kaplicy znajduj4cej si9 w przyziemiu
pawilonu mieszkalnego.
2. Spotkania religijne z kapelanem odbywaj4 si9 w kaplicy pawilonu mieszkalnego, w celach
mieszkalnych lub innych miejscach do tego przystosowanych.
3. Posuga religijna w obrz4dku innym ni2 rzymsko-katolicki jest realizowana poprzez grupowe jak
i zindywidualizowane kontakty skazanych z przedstawicielami poszczeg6lnych ko§cio6w oraz
zwi4zk6w wyznaniowych.
4. Dni tygodnia oraz godziny w jakich odbywa si9 posuga religijna okre§la za cznik nr 7.

ROZDZIAL XV
Cz●stotliwo§ぐ, terminy, miejsce i spos6b dokonywania zakup6w artykuI6w
2 ywno§ciowych i wyrob6w tytoniowych oraz przedmiot6w
dopuszczonych do sprzeday w zakadzie karnym
§ 26
Skazanym posiadaj4cym§ rodki finansowe umo之liwia si9 dokonywanie zakup6w w formie
bezgot6wkowej w ilogci okrelonej przepisami KKW. w zakadowej kantynie wedug odrbnie
ustalanych plan6w zakup6w.
2. Dni tygodnia oraz godziny w jakich odbywaj4 si9 zakupy dla poszczeg6lnych oddzia6w
mieszkalnych okrela za4cznik nr 8.
1.

ROZDZIAL XVI
Godziny i spos6b przyjmowania i wydawania korespondencji
§ 27
1. Korespondencja prywatna skazanego podlega nadzorowi administracji zakladu karnego.
2. W listach kierowanych do skazanych mo之e znajdowa6 si9 wyl4cznie korespondencja. Zezwala si9
w ramach odst9pstwa na przesylanie drog4 pocztow4 kart telefonicznych. Przesyanie innych
przedmiot6w (w tym np. prasy) wymaga wczegniejszej zgody Dyrektora. Powy2sze nie dotyczy prasy
prenumerowanej. Artykuy przeslane w przesykach listownych bez zgody Dyrektora zostan
zdeponowane w magazynie bez prawa ich otrzymania przez osadzonego.

3.

Korespondencja prywatna dla skazanych wydawana jest przez funkcjonariusza penicego su之b9
w pawilonie mieszkalnym. Prywatne listy polecone dla skazanych wydaje funkcjonariusz wyznaczony
przez Dyrektora, Po potwierdzeniu przyj9cia listu przez skazanego czytelnym podpisem w zeszycie
wydawanej korespondencji poleconej.

4.

Skazani maj4 mo2liwo§6 wkadania bezpo§rednio do skrzynek znajdujcych si9 w oddziaach
mieszkalnych korespondencji kierowanej do Europejskiego Trybunau Praw Czowieka w Strasburgu
i innych mi9dzynarodowych organ6w ochrony praw czowieka. Do skrzynek, korespondencj9 mo2na
wrzuca6 codziennie. Skrzynki otwierane s4 ka2dego dnia.
5. Skazani prywatn4 i urz9dow4 korespondencj9 do wyslania mog4 przekaza6 wyznaczonemu
funkcjonariuszowi pelni4cemu su2b9 w oddziale mieszkalnym. Na korespondencj9 urz9dow4 wydaje
si9 pisemne potwierdzenie odbioru. Potwierdzenie to wypenia osadzony i przekazuje je wraz
z korespondencj4 do wyslania. Duplikatw potwierdzeh przyj9cia korespondencji urzdowej nie
wydaje si9.
6. Ka之da przesyka listowna z naklejon4 trzeci4 cz9gci4,, Zezwolenia na przyj9cie sprz9tu RTV,AGD"
b9dzie traktowana jako paczka i wydawana w terminie do 14 dni.
7. Progb9 o przyj9cie sprz9tu RTV,AGD okre§la za cznik nr 18.

ROZDZIAL XVII

、

Dni, godziny i spos6b przyjmowania i wydawania paczek, o kt6rych mowa w art.
113a§ 4 Kodeksu
*28
1. Paczki o kt6rych mowa w art. 113a§ 4 Kodeksu przyjmowane s4 do ZK codziennie w godzinach
07.30 - 19.00 przez funkcjonariusza peni4cego slu2b9 w biurze przepustek bramy wej§ciowej.
2. Wydawanie paczek okre§lonych w punkcie 1 skazanym nast9puje po uprzednim sprawdzeniu jej
zawarto§ci przez wyznaczonego funkcjonariusza w obecno§ci skazanego - adresata paczki. Wewntrz
paczki, powinien znajdowa6 si9 spis jej zawartogci zgodny z II cz9Sci4 talonu, kt6rego wz6r stanowi
za4cznik nr 16.
3. W paczce o kt6rej mowa w art. ll3a§ 4 Kodeksu nie mog4 by6 dostarczane artykuly i przedmioty
zabronione wymienione w za czniku nr 9, inne przedmioty w opakowaniach utrudniaj4cych kontrol9
ich zawartogci a tak之e g rodki l cznogci oraz przedmioty i dokumenty mog4ce stanowi6 zagro之enie dla
porz4dku lub bezpieczehstwa w ZK. Paczka zawierajca takie artykuly b9dzie zwrcona nadawcy na
jego koszt.
4. Osadzony mo2e otrzyma I talon higieniczno-odzie2owy, kt6ry mo2e by6 zrealizowany przez okres
2 miesi9cy od daty wyra2enia zgody przez Dyrektora. Wz6r talonu higieniczno-odzie2owego okrela
za4cznik nr 16.
5. Do jednostki penitencjarnej nie mo2na wnosi6 z zewn4trz artyku6w 2 ywnoSciowych, tytoniowych
oraz jakichkolwiek napoj6w.
6. Szczeg6lowe zasady przyjmowania, wydawania oraz dopuszczalnej zawarto§ci paczek o kt6rych
mowa w art. 113a§ 4 Kodeksu okregla za4cznik nr 9.

ROZDZIAL XVIII
Spos6b zamawiania i otrzymywania paczek 2 ywno§ciowych
§ 29

、

1. Zam6wienie na otrzymanie paczki 2 ywnogciowej, zo之one na pi§mie przez skazanego, powinno by6
wykonane zgodnie z procedurami obowiazuj4cymi podczas realizacji zakup6w, o kt6rych mowa w art.
11 3a§ 1 kkw. Zam6wienia na paczki ywno§ciowe s4 przyjmowane w ka2dym dniu roboczym.

2. Zam6wienie. o kt6rym mowa w okt'i realizowane nrzez ogolie n9i hli7"71 -lln に (n7npern qレ1。 -lrn" i。。十
oezposreanio oo K anryny ozIaajce1 w LK S ierak6w S 1aski. Zam6wienie to na formularzu kt6re"in
wz6r stanowi za4cznik nr 13, mo之e by6 zo2one podczas widzenia skazanego z osob4 najbli2sz
w tutejszej jednostce lub przeslane bezpogrednio do kantyny realizuj4cej zam6wienie.

へ

3. Zam6wienie jest sporz4dzane na podstawie listy produktw dost9pnych w kantynie, ktra jest
wywieszana na tablicach ogoszeh w oddziaach mieszkalnych, w internecie na stronie
httpゾノwww・sw・gov・ pllpl/okregowy-inspektoratーsluzby-wiezienn可 -opole/zakiad-karny-sierakow-slaskiノ
w zakladce widzenia i przyjmowanie paczek. Wz6r listy produkt6w okrela za cznik nr 17.
4. Formularz zam6wienia oraz lista produkt6w dostpnych w kantynie s4 dost9pne
- w punkcie sprzeday,
- w biurze przepustek,
- w poczekalni dla os6b odwiedzaj4cych,
- w sali widzeh,
- na stronie internetowej jednostki penitencjarnej,
- u oddziaowego lub wychowawcy.
5. Zam6wienie od osoby najbli之szej dla skazanego mo之e by6 zrealizowane wy cznie po potwierdzeniu,
i2 skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki.
6. Paczka 2 ywno§ciowa powinna by6 dostarczona osadzonemu w terminie 5 dni roboczych od dnia
zaksi9gowaniu na waSciwym koncie przelewu lub uregulowania nale2nogci od zamawiaj4cego.
W przypadku konieczno§ci wytransportowania skazanego paczk9 przygotowuje si9 niezwocznie
a je之eli nie jest to mo之liwe odst9puje si9 od przygotowania paczki.
7.S rodki pieni9之ne wplacone na zakup paczki ywno§ciowej, kt6ra nie mo2e by6 zrealizowana
z przyczyn niezale之nych od kantyny, przekazywane s4 niezwocznie przez podmiot przygotowuj4cy
paczk9 osobie, kt6ra paczk9 opacila (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu
pocztowego) wraz z informacj4 o przyczynach odmowy przyj9cia zam6wienia.

へ

ROZDZIAL XIX
Dni, godziny i miejsce bezpo§redniego kontaktowania si, z przedstawicielami podmiot6w,
o kt6rych mowa w art. 38§1 kodeksu
* 30
1. Podmioty, o kt6rych mowa w art. 38§ 1 kkw mog4 po porozumieniu z Dyrektorem ZK uczestniczy
w prowadzeniu dziaalnoSci okreSlonej w art. 38§ 2 KKW w porze dziennej w ka2dym dniu
tygodnia.
2. Terminy i spos6b kontaktowania si9 z podmiotami o kt6rych m6w art. 38 * I kkw b9d4 podawane
do wiadomogci osadzonych.

ROZDZIAL XX
Osoby upowa2nione do przyznawania nagr6d i ulg oraz do wymierzania kar
dyscyplinarnych

§31
W zakresie przyznawania nagr6d i ulg oraz wymierzania kar dyscyplinarnych wlagciwym jest Dyrektor
oraz jego zast9pcy.

ROZDZIAL XXI
Obowiazki skazanych funkcyjnych, o kt6rych mowa w§ 6
§ 32

Obowiazki skazanych funkcyjnych okrela zaI4cznik nr 11

ROZDZIAL XXII
Przepisy kohcowe
§ 33
Niniejsze Zarz4dzenie zawiera 17 za4cznik6w
Zal4cznik Nr 1 - Ramowy plan dnia.
Zal4cznik Nr 2 - Plan korzystania z biblioteki.
ZaI4cznik Nr 3 - Plan spacer6w.
ZaI4cznik Nr 4 - Plan korzystania z I a2ni, magazynu mundurowego oraz fryzjera
Zal4cznik Nr 5 - Regulamin RTV.
Zal4cznik Nr 6 - Plan przyj9d lekarskich
Zal4cznik Nr 7 - Plan poslug religijnych.
ZaI4cznik Nr 8 - Plan zakup6w.
Za cznik Nr 9 - Zasady przyjmowania paczek
Zal4cznik Nr 10 - Regulamin korzystania z telefon6w.
ZaI4cznik Nr 11 - Obowi4zki skazanych funkcyjnych
Za cznik Nr 12 - Przepisy dotycz4ce ochrony przeciwpo2arowej w miejscu zakwaterowania
Zal4cznik Nr 13 - Druk zam6wienia na paczk9
ZaIacznik Nr 14 - Regulamin bezpiecznego u2ytkowania boiska wielofunkcyjnego.
Za cznik Nr 15 - Regulamin bezpiecznego u2ytkowania urzadzeh i sprz9tu sportowego w ZK
Zal4cznik Nr 16 - Druk talonu higieniczno -odzieZowego
Zalacznik Nr 17 - Druk listy produkt6w dost9pnych w kantynie
Za cznik Nr 18 - Progba o przyj9cie sprz9tu RTV i AGD.
Zal4cznik Nr 19 - Dni i godziny przyjmowania przez Dyrektora oraz osob9 go zast9puj4c4 oraz kierownik6w oraz osoby ich zagteniiiw"
§34

Zalacznik Nr 19 - Dni i godziny przyjmowania przez Dyrektora oraz osob9 go zast9puj4c4 oraz kierownik6w oraz osoby ich zast9puj4ce.

§34
Traci moc dotychczasowe Zarz4dzenie Nr 15 z dnia 09 lutego 2017 r. Dyrektora Zakladu w Sierakowie
Sl4skim wraz z p6之niejszymi zmianami oraz zal4cznikami ustalaj4cymi porz4dek wewn9trzny

§35
Zarzadzenie wchodzi w 2 ycie z dniem 29 maja 2017 roku.

Komisja Penitencjarna Zakadu Karnego w Sierakowie S laski zapoznaIa si9 z projektem porzadku
wewn,trznego i w dniu 25 maja 2017 wyraziIa pozytywna opini w tej kwestii
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