ZARZĄD ZEN IE Nr Oi/17
D YR EK TO R A GENERALNEGO SŁU ŻBY W IĘZIEN N EJ

z dnia

października 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów
karnych i aresztów śledczych

Na podstawie art. 72 § 4a i art. 208 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, 666, 768 i 1452) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 30/15 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych w załączniku
wprowadza się następujące zmiany:
1) Ip. 28 otrzymuje brzmienie:
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Areszt Śledczy
11-500 Giżycko

zakład kamy typu
półotwartego
dla recydywistów
penitencjarnych

R-2

M

ul. Warszawska 28 a
pow. giżycki

2) Ip. 114 otrzymuje brzmienie:
______________________________
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Zakład Karny Nr 2
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47-100 Strzelce
Opolskie

zakład kamy typu
zamkniętego
dla recydywistów
penitencjarnych

R-l

M

ul. Klonowa 3
pow. strzelecki

M

areszt śledczy

zakład kamy typu
półotwartego
dla recydywistów'
penitencjarnych

R-2

M
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w wyznaczonej celi osadza
się wyłącznie skazanych
mężczyzn
zakw alifikowanych jako
niebezpieczni.
skierowanych do oddziału
terapeutycznego dla osób z
niepsychotycznymi
zaburzeniami psychicznymi
lub upośledzonych
umysłowo

- skazani (R-l) skierowani do oddziału
terapeutycznego dla osób z niepsychotycznymi
zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych
umysłowo
- tymczasowo aresztowani i skazani chorzy na
cukrzycę insulinozalcżną
- tymczasowo aresztowani i skazani poruszający się na
wózku inwalidzkim
- wyłącznie skazani R-2 przebywający w związku z
realizacją umowy o zatrudnieniu

3) Ip. 136 otrzymuje brzmienie:

Zakład Kamy

136.

03-016 Warszawa

zakład kamy typu
półotwartego
dla odbywających karę
po raz pierwszy

P-2

M

ponadto:
- skazani chorzy na cukrzyce insulinozalcżną

ul. Ciupagi 1 B
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miasto na prawach
powiatu

zakład karny typu
półotwartego
dla recydywistów
penitencjarnych

Popowo
Oddział Zewnętrzny

zakład kamy typu
półotwartego
dla odbywających karę
po raz pierwszy

07-204 Popowo

R-2

M

P-2

M

M-2

M

P-3

M

M-3

M

pow. wyszkowski
zakład kamy typu
półotwartego
dla młodocianych

zakład kamy typu
otwartego
dla odbywających karę
po raz pierwszy
zakład kamy typu
otwartego
dla młodocianych

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2017 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, który
wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

Dyrektor Generalny

UZASADNIENIE

Zmiana zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie określenia
przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych polega na:
1) zmianie przeznaczenia Aresztu Śledczego w Giżycku

poprzez zawieszenie

funkcjonowania oddziału dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn i powołanie
oddziału dla skazanych mężczyzn recydywistów penitencjarnych skierowanych do
odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego. Powyższa zmiana
podyktowana jest planowaną reorganizacją aresztu;
2) aktualizacji danych adresowych Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich.
Aktualizacji dokonano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
nr XXXVI/287/2017 z dnia 26 lipca 2017 r., w której przyjęto zmianę nazwę ulicy z
dotychczasowej „Gen. Karola Świerczewskiego" na „Klonowa";
3) zmianie przeznaczenia Zakładu Karnego w Warszawie Białołęce, poprzez zniesienie
oddziału dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn i powołanie oddziału dla
skazanych mężczyzn recydywistów penitencjarnych skierowanych do odbywania
kary w zakładzie karnym typu półotwartego. Powyższa zmiana podyktowana jest
realizacją

programu

„Praca

Więźniów".

Zainteresowanie

kontrahentów

zatrudnieniem osób skazanych w systemie zmniejszonego konwojowania lub bez
konwojenta wymaga zwiększenia liczby miejsc zakwaterowania dla skazanych
odbywających karę w warunkach zakładu karnego typu półotwartego. Zwiększenie
liczby miejsc zakwaterowania dla skazanych spowoduje zmniejszenie liczby
transportów osób pozbawionych wolności z terenu województwa mazowieckiego
do jednostek położonych w województwach ościennych.

