ZARZADZENIE Nr 3/2017
Dyrektora Zakadu Karnego w Sierakowie S laskim
z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie porzadku wewn9trznego
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 zmianami") w zwi4zku z rozporz4dzeniem Ministra Sprawiedliwogci
z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno - porz4dkowego wykonywania kary
pozbawienia wolnogci (Dz. U. 2016, poz. 223 1) wprowadza si9 nast9puj4cy porz4dek wewn9trzny w
Zakladzie Karnym w Sierakowie Si4skim

ROZDZIAL I
Przepisy og6lne

§

1

1. Przez u2yte w zarz4dzeniu okrelenie lub skr6t nale之y rozumie6
1)Dyrektor - Dyrektor Zakladu Karnego w Sierakowie S lskim,
2) ZK - Zakad Karny w Sierakowie iskim,
3) jednostka penitencjarna - r6wnie之 Zaklad Karny w Sierakowie S lskim,
4) osadzony - skazany i ukarany,
5) skazany - r6wnie2 ukarany,
6) kodeks - Kodeks Karny Wykonawczy,
7) pora dzienna - czas od apelu porannego do apelu wieczornego,
8) pora nocna - czas od apelu nocnego do apelu porannego,
9) pora letnia - okres od 01 kwietnia do 30 wrzesnia ka2dego roku,
10) pora zimowa - okres od 01 pa2dziernika do 31 marca ka2dego roku,
11) dzieh gospodarczy - ka2da sobota tygodnia w godzinach okrelonych w za czniku nr 1,
12) OP - oddziay penitencjarne OP 1 i OP 2,
13) kantyna - punkt sprzeday w ZK Sierak6w l4ski
2. Niekt6re szczeg6lowe rozwi4zania niniejszego dokumentu okrelaj4 odpowiednio zaI4czniki
do niniejszego zarz4dzenia.
§2
Skazani przebywaj4cy w Zakladzie Karnym w Sierakowie S lskim maj4 obowi4zek przestrzegania
postanowieh zawartych w niniejszym dokumencie.

1) zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557: zm.: Dz. U. z 1997 r. Nr 160. poz. 1083,2 1999 r. Nr 83. poz.
931,22000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr Ill, pOZ. 1194,22002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003
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. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, POZ. 849,22008 r. Nr
96, poz. 620 iNr2l4, poz. 1344, z2009 r. Nr8, poz. 39, Nr22,poz. 119,Nr62, poz. 504,Nr98, poz. 817,Nr 108, poz. 911,Nr 115, poz. 963,Nr 190,
poz. 1475, Nr201, poz. 1540 i Nr206, poz. 1589, z2010 r. Nr34, poz. 191,Nr40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 39. poz
20lipoz.202,Nr112,poz.654,Nr185,poz. 1092,Nr217,poz. l280iNr240,poz. 1431,z2012r.poz.908,z2013r.poz.628.z2014r.poz.287.
poz.6l9ipoz. l7O7orazz2OlSr. poz.2l,poz.396,poz.431 ipoz. 541.

ROZDZIAL II
Ramowy rozkad dnia
§3
Ramowy rozkad dnia okrela za cznik nr I

ROZDZIAL III
Godziny oraz spos6b przeprowadzania apelu porannego i wieczornego

§4
l.l Na
1. Godziny przeprowadzenia apeli okrela ramowy rozklad dnia okrelony w zal4czniku nr 1
,
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skazanych. W czasie przeliczeh w oddziaach mieszkalnych skazani ustawiaja si9 jak do apelu
6. W czasie Drzv2otowania do apelu wieczornego czyli od godz. 19.45 do godz. 20.00 skazani
przebywaj可 w swoich celach mieszkalnych za wyjtkiem skazanych sprztaj4cych oraz osadzonych
Drzebvwaiacvch w tym czasie w sali dydaktycznej w oddziale A2
7. Osadzeni zatrudnieni u kontrahent6w zewn9trznych oraz w kuchni, kt6rzy w dniu nast9pnym wychodza do D racv na pierwsza zmian9, w przypadku snu, s4 zwolnieni z udziaIu w apelu wieczornym
Osadzeni
zatrudnieni u kontrahent6w zewn9trznych zatrudnieni w ramach drugiej zmiany, w przypac8.
ku snu, s4 zwolnieni z udziau w apelu porannym w dniu nast9pnym

ROZDZIAL IV
Godziny przeznaczone na sen, prac,, nauk, zaj ● cia kulturalno - oswiatowe, sportowe
oraz zaj,cia wIasne skazanego

§5
1. Godziny przeznaczone na sen, nauk9, zaj9cia kulturalno-ogwiatowe i sportowe oraz zaj9cia wlasne
ハ
okresla ramowy rozklad dnia okrelony w zaI4czniku nr I .ーーー
2. Skazani zatrudnieni w porze nocnej w godz. 22.00 - 06.00 korzystaj4cy z s goazinnego SflU W
godzinach okrelonych w zaIaczniku nr I, s4 zwolnieni Z obowizku uczestniczenia W przeiiuzeiiiu
kontrolnym o g odz. 12.00.
3. Osadzonemu nie wolno samowolnie zmienia6 miejsca do spania wyznaczonego przez oaaziaiowego.
Po pracy skazani dysponuja czasem wolnym
4. Skazani zobowi4zani s4 do porz4aKOWaflia i urrzymywa 1i' w ' uLyさwさしI poIIII’。L".L."."I
og6lnodost9pnych wewn4trz oddziaIu jak i teren6w zewn9trznych na kt6rych mog4 przebywa亡

§6
1. Zajcia kulturalno-ogwiatowe odbywaj si9 w§ wietlicach, celach mieszkalnych, w pomieszczeniach
do tego przeznaczonych znajduj4cych si9 w pawilonie mieszkalnym, natomiast zaj9cia sportowe
w§ wietlicach oddziaowych oraz na terenach rekreacyjno - sportowych w godzinach wyznaczonych
rozkadem dnia. Regulamin bezpiecznego u2ytkowania boiska wielofunkcyjnego stanowi
za cznik nr 14.
2. Udaj4c si9 na zajcia kulturalno - ogwiatowe i sportowe poza cel9 mieszkaln4, osadzony zobowizany
jest pozostawi6 w miejscu zamieszkania ad i porz4dek, wyl4czyd wszelkie odbiorniki pr4du oraz
zakr9ci6 krany. Oddzialowy ma prawo wstrzyma6 wyj§cie osadzonego na zaj9cia do chwili zrobienia
porz4dku. Regulamin bezpiecznego u2ytkowania urzdzeh i sprz9tu sportowego w zakladzie karnym
stanowi za cznik 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 porzdkowych i pomocniczych reguluje odr9bne zarz4dzenie Dyrektora
2. Godziny wyjgcia do pracy i powrotu z pracy mog4 dora2nie ulegad zmianie za zgod4 Dyrektora

§9
1. Jeden raz w tygodniu w godzinach wyznaczonych dla poszczeg6lnych oddzia6w mieszkalnych
skazani mog4 dokonywa wymiany ksia之ek w bibliotece przywi9ziennej
2. Dni i godziny korzystania z biblioteki okrela za4cznik nr 2.

§ 10
W porze dziennej (w czasie pozostaj4cym do dyspozycji osadzonych) zezwala si9 na le2enie w I6之 kach.
Skazani powinni by6 ubrani, a ich l62 ka po§cielone. Powy2sze nie dotyczy skazanych zatrudnionych
w porze nocnej.
§ 11
Skazani z cel, w kt6rych nie ma telewizor6w mog4 korzysta6 ze g wietlicy oddzialowej po apelu
wieczornym do godziny okre§lonej w za4czniku nr 1・

ROZDZIAL V
Godziny i miejsce spo之ywania posiIk6w dostarczanych
przez administracj, zakladu karnego
§ 12
1.S niadania i kolacje wydawane s4 do cel mieszkalnych przez wyznaczonych osadzonych. Obiad
skazani spo之ywaj4 w stol6wce.
2. Godziny wydawania posik6w dla osadzonych okrela ramowy rozkad dnia zawarty w zaI4czniku
nr 1. W uzasadnionych przypadkach dow6dca zmiany decyduje o godzinach wydawania posilk6w dla
poszczeg6lnych oddzia6w mieszkalnych
*1 3
1. W czasie wydawania posilk6w w oddziale mieszkalnym skazani pozostaj w swoich celach
mieszkalnych, za wyjtkiem os6b wskazanych przez oddziaowego do pobrania posilku.
2. Ka2dy z osadzonych jest zobowizany do pobrania swojego posilKu osooiscie.
3. Rozpocz9cie wydawania posiIku oraz jego zakohczenie oglasza tunkcjonariusz pelniacy siuzn9
w oddziale mieszkalnym poprzez system domofonowy.

4. Po zakohczeniu posilku osadzony zobowi4zany jest pozostawid w czystogci miejsce, w kt6rym
spo2ywal posilek.
5. Zabrania si9 przyrz4dzania posiIk6w wymagaj4cych obr6bki termicznej w celach mieszkalnych.
6. Zezwala si9 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, kt6ry nast9pnie oddaje funkcjonariuszowi w chwili
odbierania posilku.

ROZDZIAL VI
Godziny, miejsce i spos6b poruszania si9 po terenie zakladu karnego

§ 14
1. Godziny w jakich skazani mog4 porusza6 si9 po teren je ZK okregla ramowy rozkIad dnia zawarty
w za4czniku nr 1.
2. Ruch skazanych w oddziale mieszkalnym w porze dziennej odbywa si9 dowolnie po korytarzu
pomi9dzy namalowanymi na posadzce liniami okreglaj4cymi stref bezpiecznego poruszania si9
3. W przypadku wej§cia do pomieszczeh slu2bowych w wyznaczonej cz9gci oddziaIu mieszkalnego,
skazany zobowi4zany jest do ubrania dlugich spodni oraz bluzy, swetra, koszuli lub bluzki typu
T-shirt ( zabrania si9 przychodzenia w podkoszulku). Ubi6r ma by6 schludny.
4. Cele mieszkalne w porze nocnej pozostaj4 zamkni9te.
5. Poruszanie si9 skazanych na zewn4trz oddzial6w mieszkalnych odbywa si9 w odzie2y oraz obuwiu
stosownym do pory roku, z wyl4czeniem klapek, pod nadzorem funkcjonariusza
6. Skazanym wykonuj4cym prace remontowo - budowlane na terenie jednostki zabrania si9
opuszczania wyznaczonych im stanowisk pracy.
7. Po opuszczeniu celi przez wszystkich osadzonych udaj4cych si9 do pracy zostaje ona zamkni9ta
przez funkcjonariusza peni4cego su之b9 w oddziale mieszkalnym. Przed opuszczeniem cel
mieszkalnych skazani s4 zobowi4zani wyl4czy6 z sieci wszystkie odbiorniki energii elektrycznej
oraz zakrci6 krany z wod4. W tym przypadku obwi4zuj4 zasady okrelone w zaI4czniku nr 12.
W chwili opuszczenia oddzialu skazany mo2e zgosi6 potrzeb9 zamkni9cie celi mieszkalnej
oddziaowemu.
8. Dopuszcza si9 mo2liwo§6 wyl4czania energii elektrycznej w gniazdkach na czas pobytu osadzonych
na obiedzie.
9. Po wyj§ciu z celi mieszkalnej ostatniego z zakwaterowanych, jest on zobowiazany do wylaczenia
wszystkich znajduj4cych si9 w celi mieszkalnej urzadzeh zasilanych energia elektryczn4
10. Zezwala si9 skazanym na wzajemne odwiedzanie si9 w celach mieszkalnych w ramach jednego
oddziau w czasie przeznaczonym na zaj9cia wlasne.
11. Wewntrz budynk6w zabrania si9 skazanym noszenia nakrycia gIowy. Powy2sze nie dotyczy
skazanych zatrudnionych jako roznosz4cych posiIk6w.
12. Przy grupowym opuszczaniu celi przez osadzonych, przed udaniem si9 na zewnatrz oddziaIu,
obowi4zuje ustawienie si9 w wyznaczonym miejscu w dwuszeregu. Po przeliczeniu i kontroli, na
wyra2ne polecenie funkcjonariusza, grupa w szyku dwjkowym opuszcza oddziaI. W tym
przypadku obwi4zuj4 r6wnie2 zasady okre§lone w ust.7
13. W czasie zbi6rki i przemarszu obowiazuje zakaz krzyk6w i nawoywah.
14. Kategorycznie zabrania si9 skazanym samodzielnego przebywania w pomieszczeniach
przeznaczonych dla funkcjonariuszy i pracownik6w cywilnych bez zgody przelo2onych.
15. W czasie wykonywania czynnoSci kontrolnych przez funkcjonariuszy w celach mieszkalnych
zabrania si9 wchodzenia do nich skazanym.
16. Z uwagi na koniecznog6 zapewnienia dro2nogci dr6g ewakuacyjnych zabrania si9 osadzonym
grupowania i przebywania w przejgciach I4 cz4cych klatk9 schodow4 z oddzialem mieszkalnym oraz
w miejscach polo2onych w ich pobli之u.
17. W czasie trwania dnia gospodarczego skazani przebywaj4 w swoich celach mieszkalnych za
wyj4tkiem osadzonych pracownik6w gospodarczych (sprz4taj4cych oraz innych osadzonych wskazanych przez oddziaowego).
18. W porze nocnej skazani s4 zobowi4zani do wyl4czenia sufitowego g wiata jarzeniowego w celi
mieszkalnej.

ROZDZIAL VII
Godziny, miejsce i spos6b odbywania spacer6w oraz korzystania z kapieli
§ 15
1. Godziny wjakich odbywaja si9 spacery okre§la zal4cznik nr 3.
2. Spacer odbywa si9 na wyznaczonym placu spacerowym przy pawilonie mieszkalnym
3. Spacer dla osadzonych odbywaj4cych kar9 celi izolacyjnej lub osadzonych w Pawilonie C jest
realizowany na osobnych wygrodzonych placach poloZonych w pobli之u pawilon6w mieszkalnych
Dow6dca zmiany okre§la godzin9 realizacji spaceru.
4. Zezwala si9 na bieganie w czasie spaceru. Mo2e si9 ono odbywa6, jedynie w spos6b nie zakめcaj4cy
spokoju innym osobom spacerujacym.
5. Podczas spaceru zabrania si9 krzyk6w i nawolywan oraz umieszczania wszelKiego roazaju rzeczy iuD
przedmiot6w na wvgrodzeniach placu spacerowego.
6. W czasie korzystania ze spaceru zabrania si9 skazanym samowolnego przecnocizenia na inny ocaziat
mieszkalny.
7. Zabrania si9 skazanym, bez zgody przelo2onego, wynoszenia z cel mieszkalnych rzeczy stanowi4cych
wyposa2enie kwaterunkowe.

§ 16
1.
2.
3.
4.

K4piel skazanych odbywa si9 w l a2ni pawilonu mieszkalnego w/g ustalonego planu okrelonego
w zalaczniku nr 4.
Skadniki majtkowe podlegaj4ce wymianie winny byc przekazywane przed K4plel4 inaywiauainie
nrzez ka之dego osadzonego. Rzeczy te powinny by6 suche i bez oznak zniszczenia.
W l a2ni Po zakohczeniu kapieli, skazany Jest zobowi4zany pozostawic taa i porz4aeK
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 sie palenia tytoniu przez skazanych w celach w porze dziennej.
2. Zezwala si9 na palenie tytoniu podczas spaceru (zal. nr 3) za wyj4tkiem miejsc oznaczonycn jaKo
" Strefa wolna od dymu tytoniowego".
3. W porze nocnej z uwagi na zamkni9cie cel mieszkalnych zezwala si9 na paienie tメoniu w ceiacn
mieszkalnych dla os6b pal4cych
4. Palenie tytoniu w porze nocnej nie mo2e zakIocac ciszy nocnej wspofosaazonycn
5. W czasie palenia tytoniu nale之y bezwzgl9dnie przestrzegac przepisow i zasaa przeciwpozarowycn
oraz dba o czysto§6 w miejscach do tego wyznaczonych
6. Zabrania si9 palenia wyrob6w tytoniowych le複c wl6之 ku

ROZDZIAL IX
Ilo§ぐ i rodzaj wiasnej odzie2y, bielizny i obuwia, kt6re skazany mo2e posiadaぐ
w celi mieszkalnej
§18
1,L4 czna ilo§6 rzeczy, w tym ywno§ci, znajduj4cych si9 w posiadaniu skazanego w trakcie pobytu w
zakadzie karnym w celi mieszkalnej i w magazynie rzeczy wlasnych osadzonych nie mo2e przekracza6 30 kg.

2. Osadzeni mog4 posiada6 w celi mieszkalnej niezb9dne rzeczy wlasne zarejestrowane w karcie
i wydane przez magazyn oraz odzie2 i obuwie wi9zienne. Maksymalna ilo託 odzie之y dla jednego
skazanego to:
- 1 kurtka odpowiednia do pory roku (w tym r6wnie之 wi9zienna),
- 2 pary spodni dlugich (w tym r6wnie2 spodni dresowych oraz wi9ziennych),
- 2 pary spodenek krtkich przed kolana,
- 2 bluzy lub swetry (w tym rwnie2 wi9zienna),
- 3 T-shirty,
- 1 czapka materiaowa letnia,
- 2 koszule z dugim lub kr6tkim r9kawem,
- 2 pary but6w (w tym rwnie wi9zienne),
- 1 para klapek.
l
加aga!Zabrania sig Pozbawiania rzeczy w!asnych z metek oznaczeh,tabliczek h叩6w l inn.〕ノch
oznaczeカ umoliwiajcych ich idenり;jikacjg.
3. Ilo§6 i wymiary rzeczy, kt6re skazany mo2e posiada6 w celi mieszkalnej, w tym 之 ywnogci nie mog4
przekraczad:
- kubatury szafki wi早ziennej przypadajcej na jednego skazanego, lecz nie wi9cej ni 6 kg
- kubatury wysuwanego pojemnika podI6之kowego,
ー do 9 litr6w napoj6w, opr6cz artykul6w 2 ywnogciowych o ci9之arze nieprzekraczajcym 6 kg
4. Ponadto skazany mo2e posiada6 w celi mieszkalnej:
ー do 10 sztuk przedmiot6w kultu religijnego o wymiarach nie wi9kszych ni 250 x 150 mm,
ー do 5 sztuk ksia2ek, opr6cz wypoyczonych w zakladzie karnym z biblioteki,
ー pras9 o I4 cznej wadze do 0,5 kg.
5. Osadzeni zobowi4zani sa odda6 do magazynu a nast9pnie przekaza6 rodzinie nadmiar rzeczy
wlasnych je2eli przekraczaja one limity ustalone w pkt. 1, 2 i 3.

6. W przypadku braku prywatnych spodni dugich, skazany jest zobowi4zany w okreglonych
przypadkach u2ytkowa spodnie wi9zienne, Ktore pobiera z magazynu. I-"oaoDna zasaaa uotyuzy
r6wnie之 wydawania innych element6w ubioru i obuwia wi9ziennego
7. W okresie od 1 listopada do 31 marca osadzony mo2e posiada w celi mieszkalnej
ー czapk9 welnian4 zimow4 - szt. 1,
ー r9kawice welniane bez wzmocnieh - 1 par9,
- szal welniany - szt. 1.
8. Zabrania si9 noszenia jakichkolwiek element6w ubioru posiadaj4cych wszelkiego rodzaju nazwy oraz
oznaczenia polskich klub6w sportowych.

ROZDZIAL X
Ilo託 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 u之ytkowa6 w celi mieszkalnej wlasny sprz9t RTV. Do
karty identyfikacyjnej skazanego magazynier do4cza zezwolenie na u2ytkowanie w celi prywatnego
sprz9tu RTV. W przypadku zmiany osadzenia zezwolenie ulega weryfikacji przez kwatermistrza
oddzialowego.

2. W celi mieszkalnej nie wi9kszej ni2 5 - osobowa mo2e znajdowa6 si9:
-jeden odbiornik telewizyjny,
-jedna konsola do gry,
- jeden magnetowid lub odtwarzacz DVD,
- jeden radiomagnetofon,
- odtwarzacze przenoSne" mp3" i" mp4",
- jeden tuner naziemnej telewizji cyfrowej DVBT,
- jeden przew6d antenowy,
- jeden przedlu之acz elektryczny.
3. W celi mieszkalnej wi9kszej ni2 5 - osobowa moga znajdowa6 si9 przedmioty wymienione w punkcie
2 oraz dodatkowo:
-jeden odbiornik telewizyjny lub monitor z funkcj4 telewizora z przeznaczeniem na gry konsolowe,
- jeden dodatkowy przedlu2acz elektryczny.
4. Sprz9t wymieniony w punktach 2 i 3 musi spelnia wytyczne zawarte w Zahczniku nr 5.
5. Skazany, kt6ry uzyskal zgod9 na posiadanie sprz9tu RTV mo2e dodatkowo posiada6 w celi
mieszkalnej do 10 pyt niezale之nie od rodzaju (CD, DVD, Blu-Ray) i zawartosci pyty (filmy, gry
komputerowe, zdj9cia, programy komputerowy, muzyka).
6. Skazany ma prawo posiada w celi mieszkalnej 1 prywatny kubek z ceramiki lub duralexu
7. W celi mieszkalnej o liczebnogci do 5 os6b moZe by亡 u2ytkowany jeden czajnik o mocy do 1500 wat
oraz I grzaka o mocy do 500 wat lub 2 czajniki o mocy 1500 wat
8. W celi mieszkalnej powy2ej 5 os6b mo2e by6 u之ytkowany jeden czajnik o mocy do 1500 wat oraz 3
grzalki o mocy do 500 wat ka之da lub 2 czajniki o mocy 1500 wat oraz I grzaIka o mocy do 500 wat
9. Wlagciciel czajnika lub grzalki jest zobowi4zany do umo2liwienia korzystania z niego innym
wsp6losadzonym w celi mieszkalnej.
10.Niedopuszczalne jest naklejanie jakichkolwiek zdj96, obrazk6w lub plakat6w bezpogrednio na s ciany
oraz sprz9t kwaterunkowy.
11. Zabrania sie wieszania na l62 kach jakichkolwiek przedmiot6w oraz odziey a tak2e przechowywaii ja
w nich jakichkolwiek przedmiot6w za odzie2y i przechowywania w nich JakicflkoiwieK przeamiotow.
Rzeczy osadzonego winny znajdowa6 si9 w pojemniku podl62kowym do tego przeznaczonym
12. Ze wzgl9d6w porz4dkowych i przeciwpo之arowych pras9 codzienn4 mo之na przechowywa6 przez
tydzieh od daty wydania natomiast czasopisma do wydania nast9pnego numeru. Po tym czasie pras9
naley zda6 na makulatur9 lub przekaza亡 rodzinie

ROZDZIAL XI
Dni, godziny i miejsce przyjmowania skazanych przez dyrektora i innych przelo2onych,
lekarzy oraz spos6b skladania pisemnych wniosk6w, skarg i pr6§b

§ 20
1. Dni, godziny przyjmowania skazanych na rozmow9 przez Dyrektora lub osob9 go zast9puj4ca oraz
kierownik6w i osoby je zast9pujace okre§la zal4cznik nr 19
2. Wychowawca rozpatruje sprawy skazanych codziennie w goazinacfl pracy oraz w wyznaczony"n
dniach wolnych od pracy w czasie pelnienia dy2uru
3. W czasie nieobecno§ci wychowawcy, sprawy skazanych mo之e realizowac tunkcjonariusz wyznaczony
nrzez Dyrektora i penincy su2be w oddziale.
4. Rozmowy ze skazanymi odbywaj4 si9 w gabinecie Dyrektora, pokoju wychowawcy w oaaziaie
mieszkalnym lub w sali posiedzeh sadu w pawilonie mieszkalnym.

§ 21
Skazani korzystaj4 z opieki zdrowotnej§ wiadczonej na terenie ZK przez Ambulatorium z Izb4 Chorych
ZakIadu Karnego w Sierakowie Si4skim. Godziny przyj96 przez lekarza okrela zal4cznik nr 6.
§ 22
1.
2.

Pisemne wnioski, skargi i progby osadzeni mog4 skada6 przelo之onym codziennie.
Skazani maj prawo skada wnioski progby i skargi ustnie oraz na pigmie.

ROZDZIAL XII
Dni, godziny, miejsce i porzadek przeprowadzania widzeh
§ 23
1. Widzenia dla skazanych w ZK odbywaja si w ka2d4 g rod9, niedziel9 i§ wi9ta oraz w pozostae dni
ustawowo wolne od pracy w godzinach,od 08.30 do 15.00 w sali widzeh lub innych wyznaczonych
miejscach za wyjtkiem drugiego dnia Swi4t Wielkanocnych, 3 maja,g wi9ta Bo2ego Ciala, 15 sierpnia,
01 listopada oraz 26 grudnia.
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si9 zmian9 termin6w udzielania widzeh po wczegniejszym
komunikacie.
3. Osoby chcace odwiedzi6 skazanego winny zawiadomi6 o tym pisemnie odpowiedzialnego za widzenia
funkcjonariusza do godziny 13.30.
4. Zabrania si9 wnoszenia artykuI6w spo2ywczych na widzenie.
5. W czasie widzenia zezwala si9 na pocz9stunek z artykul6w zakupionych w kantynie. Pocz9stunek
niespo2yty w czasie widzenia osoby odwiedzajce s4 zobowi4zane zabrad ze sob4.
6. Zezwala si9 na zakup przez osoby odwiedzajce w czasie trwania widzenia,g rodk6w higienicznych
przeznaczonych dla osadzonych.
7. W razie naruszenia przez skazanego lub osob9 odwiedzaj4c4 zasad odbywania widzeh, mo2e ono
zosta6 przerwane i zakohczone przed czasem.
8. Wyj§cie na widzenia bez dozoru z osob4 najbli2sz4 lub osoba godna zaufania poza terenem zakladu
karnego na czas nie przekraczaj4cy 30 godzin nie mo2e nastapi6 p62niej ni之 o godzinie 13.30.

ROZDZIAL XIII
Godziny i miejsce korzystania z samoinkasujacych aparat6w telefonicznych
§ 24
1. Skazani mog4 korzysta6 codziennie z samoinkasuj4cych 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 je之eli:
- godzi w interes spoIeczny lub bezpieczehstwo jednostki,
- skazany swym zachowaniem narusza regulamin i obowi4zuj4cy wjednostce porz4dek wewn9trzny
5. Skazanym nie wolno posiada6§ rodk6w l4 czno§ci przewodowej ani bezprzewodowej.
6. Godziny i zasady korzystania z samoinkasujacych aparat6w telefonicznych okre§la zal4cznik nr 10
7. Skazani mog4 kontaktowa si9 z osobami im bliskimi za po§rednictwem aplikacji komputerowej
SKYPE przy pomocy komputera umiejscowionego w oddziale mieszkalnym.
8. Czas trwania jednorazowej rozmowy, o kt6rej mowa w punkcie 7, okrela zal4cznik nr 10
9. Rozmowa, o kt6rej mowa w punkcie 7, mo之e by6 przerwana je之eli:
ー 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 za4cznik nr 10.
11. Skazani maj4 mo2liwo§6 przegl4dania akt sprawy w tormie elektronicznej w ramach L -54ciu przy pomocy
komputera umiejscowionego w czytelni biblioteki zakladowej
12. 0 mo之liwosci zapoznawania si9 z elektroniczn4 dokumentacj4 sprawy aecyouje organ prowauz4cy
13. Przegldanie elektronicznych akt sprawy mo2e byc przerwane jezeli sKazany swym zacnowaniem narusza
regulamin i obowiazuiacy w jednostce porzadek wewngtrzny.
14. Godziny i zasady przegladania elektronicznych akt sprawy oKresia za嶋czniK nr i u.
15.W czasie realizacji dnia gospodarczego zabrania si9 korzystania z teletonow, apiikacjl さK Y ri. w rym
czasie zezwala si9 na palenie tytoniu w celach mieszkalnych.

ROZDZIAL XIV
Dni, godziny i miejsce odprawiania nabo之ehstw, odbywania spotkah religij n》 ch
oraz nauczania religii

§ 25
1.
2.
3.

4.

Msza g wi9ta obrz4dku rzymsko-katolickiego jest odprawiana w kaplicy znajduj4cej si9 w przyziemiu
pawilonu mieszkalnego.
Spotkania religijne z kapelanem odbywaj4 si9 w kaplicy pawilonu mieszkalnego, w celach
mieszkalnych lub innych miejscach do tego przystosowanych.
Posluga religijna w obrz4dku innym ni2 rzymsko-katolicki jest realizowana poprzez grupowe jak
i zindywidualizowane kontakty skazanych z przedstawicielami poszczeg6lnych kogcioI6w oraz
zwi4zk6w wyznaniowych.
Dni tygodnia oraz godziny wjakich odbywa si9 posluga religijna okrela zaI4cznik nr 7.

ROZDZIAL XV
Cz,stotliwo§ぐ, terminy, miejsce i spos6b dokonywania zakup6w artykul6w
2 ywno§ciowych i wyrob6w tytoniowych oraz przedmiot6w
dopuszczonych do sprzeday w zakladzie karnym
§ 26
1.

2.

Skazanym posiadaj4cym g rodki finansowe umo之liwia si9 dokonywanie zakup6w w formie
bezgot6wkowej w ilo§ci okre§lonej przepisami KKW. w zakIadowej kantynie wedlug odr9bnie
ustalanych plan6w zakup6w.
Dni tygodnia oraz godziny w jakich odbywaj4 si9 zakupy dla poszczeg6lnych oddziaI6w
mieszkalnych okrela za4cznik nr 8.

ROZDZIAL XVI
Godziny i spos6b przyjmowania i wydawania korespondencji

§ 27
1.
2.

3.

Korespondencja prywatna skazanego podlega nadzorowi administracji zakIadu karnego. ウ
W listach kierowanych do skazanych mo2e znajdowac si9 wyl4czme korespondencja. ,Lezwala si,
w ramach odst9pstwa na przesylanie droga pocztow4 kart teietonicznycfl. rrzesyianie innyuu
przedmiot6w (w tym np. prasy) wymaga wczesniejszej zgody Dyrektora. i"owyzsze nie Goryczy prasy
prenumerowanej. Artykuy przeslane w przesylkach listownych bez zgody vyreKiora zostan4
zdeponowane w magazynie bez prawa ich otrzymania przez osauzonego..
Korespondencja prywatna dla skazanych wydawana jest przez tunkcjonariusza pelni4cego siuzo
w pawilonie mieszkalnym. Prywatne listy polecone dla skazanych wydaje TunKcjonariuSz wyznaczony
przez Dyrektora, Po potwierdzeniu przyj9cia listu przez skazanego czytelnym podpisem w zeszycie
wydawanej korespondencji poleconej.

4.

5.

6.
7.

Skazani maj4 mo之liwo§6 wkladania bezpogrednio do skrzynek znajduj4cych si9 w oddziaach
mieszkalnych korespondencji kierowanej do Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka w Strasburgu
i innych mi9dzynarodowych organ6w ochrony praw czowieka. Do skrzynek, korespondencj9 mona
wrzuca6 codziennie. Skrzynki otwierane s4 ka之dego dnia.
Skazani prywatn4 i urz9dowa korespondencj9 do wyslania mog4 przekazad wyznaczonemu
funkcjonariuszowi peIni4cemu slu之b9 w oddziale mieszkalnym. Na korespondencj9 urz9dow4 wydaje
si9 pisemne potwierdzenie odbioru. Potwierdzenie to wypelnia osadzony i przekazuje je wraz z
korespondencj4 do wyslania. Duplikat6w potwierdzeh przyj9cia korespondencji urz9dowej nie wydaje
si.
Kada przesylka listowna z naklejon4 trzeci4 cz9gcia,, Zezwolenia na przyj9cie sprz9tu RTV,AGD"
b9dzie traktowana jako paczka i wydawana w terminie do 14 dni.
Pro§b9 o przyj9cie sprz9tu RTV,AGD okrela zal4cznik 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 pelni4cego sluZb9 w biurze przepustek bramy wejciowej
2. Wydawanie paczek okrelonych w punkcie I skazanym nast9puje po uprzednim sprawdzeniu jej
zawartogci przez wyznaczonego funkcjonariusza w obecnosci skazanego - adresata paczki. Wewn4trz
paczki, powinien znajdowa6 si9 spis jej zawarto§ci zgodny z II cz9§ci4 talonu, kt6rego wz6r stanowi
zalacznik nr 16.
3. W paczce o kt6rej mowa w art. 113a§ 4 Kodeksu nie mog4 by6 dostarczane artykuIy i przedmioty
zabronione wymienione w za czniku nr 9, inne przedmioty w opakowaniach utrudniaj4cych kontrol9
ich zawartogci a tak之e§ rodki l4 cznogci oraz przedmioty i dokumenty mog4ce stanowi6 zagro2enie dla
porzadku lub bezpieczehstwa w ZK. Paczka zawieraj4ca takie artykuy b9dzie zwr6cona nadawcy na
jego koszt.
4. Osadzony mo之e otrzyma6 I talon higieniczno-odziezowy, kt6ry mo之e by6 zrealizowany przez okres
2 miesi9cy od daty wyra之enia zgody przez Dyrektora. Wz6r talonu higieniczno-odzie之owego okrela
za4cznik nr 16.
5. Do jednostki penitencjarnej nie mo2na wnosi6 z zewn4trz artykul6w 2 ywnogciowych, tytoniowych
oraz jakichkolwiek napoj6w.
6. Szczeg6lowe zasady przyjmowania, wydawania oraz dopuszczalnej zawartogci paczek o kt6rych
mowa w art. 113a§ 4 Kodeksu okre§la zalcznik nr 9.

ROZDZIAL XVIII
Spos6b zamawiania i otrzymywania paczek 之 ywno§ciowych

§ 29
1. Zam6wienie na otrzymanie paczki ywnogciowej, zlo之one na pigmie przez skazanego, powinno by6
wykonane zgodnie z procedurami obowi4zuj4cymi podczas realizacji zakup6w, o kt6rych mowa w art
113a§l kkw. Zam6wienia na paczki 之 ywno§ciowe s4 przyjmowane w ka2dym dniu roboczym.

2. Zam6wienie, o kt6rym mowa w pkt. 1 realizowane przez osob9 najbli之sz4 dla skazanego skladane jest
bezpogrednio do kantyny dziaaj4cej w ZK Sierak6w l4ski. Zam6wienie to na formularzu kt6rego
wz6r stanowi zal4cznik nr 13, mo2e by6 zo2one podczas widzenia skazanego z osob4 najbliZsz4
w tutejszej jednostce lub przeslane bezpogrednio do kantyny realizuj4cej zam6wienie
3. Zam6wienie jest sporz4dzane na podstawie listy produkt6w dost早pnych w kantynie, kt6ra jest
wywieszana na tablicach ogloszeh w oddziaach mieszkalnych, w internecie na stronie
http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzbv-wieziennej -opole/zaklad-karny-sierakow-sI aski/
w zakladce widzenia i przyjmowanie paczek. Wz6r listy produkt6w okrela zal4cznik nr 17
4. Formularz zam6wienia oraz lista produkt6w dost9pnych w kantynie s4 dost9pne
ー w punkcie sprzeda勿,
- w biurze przepustek,
- w poczekalni dla os6b odwiedzaj4cych,
- w sali widzeh,
- na stronie internetowej jednostki penitencjarnej,
- u oddziaowego lub wychowawcy.
5. Zam6wienie od osoby najbli2szej dla skazanego mo2e by6 zrealizowane wylcznie Po potwierdzeniu,
i2 skazany posiada uprawnienia do otrzymania paczki.
6. Paczka ywno§ciowa powinna by6 dostarczona osadzonemu w terminie 5 dni roboczych od dnia
zaksi9gowaniu na wasciwym koncie przelewu lub uregulowania nale2no§ci od zamawiajacego
W przypadku koniecznosci wytransportowania skazanego paczk9 przygotowuje si9 niezwlocznie
a je2eli nie jest to mo2liwe odst9puje si9 od przygotowania paczki
7.S rodki t3ienie之ne wplacone na zakup paczki 2 ywnogciowej, kt6ra nie mo之e by6 zrealizowana
z nrzvczvn niezale2nych od kantyny, przekazywane sa nIezwIocznie przez podmiot przygotowuj 4cy
paczk9 osobie, kt6ra paczk9 opIacila (w kwocie pomniejszonej o Koszt przelewu luD przekazu
pocztowego) wraz z informacj4 o przyczynach odmowy przyj9cia zam6wienia

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 uczestniczy6
w prowadzeniu dziaalnogci okrelonej w art. 38 *2 KKW w porze dziennej w ka之dym 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 upowa之nione do przyznawania nagr6d i ulg oraz do wymierzania kar
(lyScy plinarnyc h

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

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

Obowi4zki skazanych funkcyjnych okrela zal4cznik nr I 1.

ROZDZIAL XXII
Przepisy kohcowe
*33
Niniejsze Zarz4dzenie zawiera 17 zaacznik6w.
Za cznik Nr 1 - Ramowy plan dnia.
Za4cznik Nr 2 - Plan korzystania z biblioteki.
Za cznik Nr 3 - Plan spacerw.
Za cznik Nr 4 - Plan korzystania z l a2ni, magazynu mundurowego oraz fryzjera
Za cznik Nr 5 - Regulamin RTV.
Za4cznik Nr 6 - Plan przyj96 lekarskich.
Zal4cznik Nr 7 - Plan posug religijnych.
Za4cznik Nr 8 - Plan zakup6w.
Za cznik Nr 9 - Zasady przyjmowania paczek.
Za4cznik Nr 10 - Regulamin korzystania z telefon6w.
Za cznik Nr 11 - Obowi4zki skazanych funkcyjnych
Za cznik Nr 12 - Przepisy dotycz4ce ochrony przeciwpo之arowej w miejscu zakwaterowania
Za4cznik Nr 13 - Druk zam6wienia na paczk9.
Za cznik Nr 14 - Regulamin bezpiecznego uytkowania boiska wielofunkcyjnego
Za cznik Nr 15 - Regulamin bezpiecznego u2ytkowania urz4dzeh i sprz9tu sportowego w ZK
Zaacznik Nr 16 - Druk talonu higieniczno-odzie之owego.
Zaacznik Nr 17 - Druk listy produkt6w dost9pnych w kantynie
Za cznik Nr 18 - Progba o przyj9cie sprz9tu RTV i AGD.
Za cznik Nr 19 - Dni i godziny przyjmowania przez Dyrektora oraz osob9 go zast9puj4ca oraz kierownik6w oraz osoby ich zast9puj4ce.
* 34
Traci moc dotychczasowe Zarz4dzenie Nr 22 z dnia 12 maja 2016 r. Dyrektora ZakIadu w Sierakowie
Sl4skim wraz z p6乏niejszymi zmianami oraz zaI4cznikami ustalaj4cymi porz4dek wewn9trzny

*35
Zarzadzenie wchodzi w2 ycie z dniem 5 stycznia 2017 roku

Komisja Penitencjarna Zakadu Karnego w Sierakowie S laski zapoznaIa si, z projektem porzadku
wewn● trznego i w dniu 5 stycznia 2017 wyraziIa pozytywna opini w tej kwestii
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