Zakład Poprawczy w Jerzmanicach Zdroju

REGULAMIN ODWIEDZIN NIELETNIEGO
Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17. października. 2001 r. (Dz. U.
z 2017 r. poz. 487 t.j.). Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26. października 1982 r. (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1654 t.j.); pismo nadzorcze DSRiN-III-7050-62/17z dn. 25.10.2017r.
1. Odwiedziny nieletniego w zakładzie są realizacją prawa nieletniego do odnawiania
i utrwalania więzi z rodziną i najbliższymi. Odbywają się w czasie i na warunkach
określonych przez dyrektora zakładu poprawczego.
2. W Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju odwiedziny odbywają się w każdą
niedzielę i święto w godzinach od 10.00 do 13.15. Mogą one być przedłużone, odbyć się w
innych godzinach lub innym dniu tylko za zgodą dyrektora zakładu lub osoby przez niego
upoważnionej.
3. Miejscem odwiedzin jest sala odwiedzin lub zastępczo stołówka internatowa na parterze,
odpowiednio do tego przygotowana z możliwością obserwacji przez strażnika.
4. Nieletniego odwiedzać mogą osoby spoza zakładu. Dyrektor może pozbawić wychowanka
prawa do odwiedzin przez osoby spoza zakładu w przypadku, gdyby taki kontakt stwarzał
zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa zakładu bądź mógł wpłynąć negatywnie
na przebieg toczącego się postępowania lub proces resocjalizacji nieletniego. W takim
przypadku zawiadamia się nieletniego i sąd rodzinny o powodach decyzji. Sąd może uchylić
decyzję dyrektora.
5. Osoba odwiedzająca wychowanka powinna okazać pracownikowi zakładu dokument
stwierdzający jej tożsamość. Nieokazanie dokumentu tożsamości jest powodem odmowy
odwiedzin. W zakładzie prowadzona jest książka odwiedzin, w której rejestruje się imię i
nazwisko osoby odwiedzającej, numer dokumentu tożsamości, adres, stopień pokrewieństwa i
czas trwania odwiedzin.
6. Osoby odwiedzające, w wieku poniżej 15 roku życia mogą odwiedzać wychowanków zakładu
tylko i wyłącznie w towarzystwie rodziców lub opiekunów prawnych.
7. Osoby odwiedzające wychowanka obowiązane są do okazania pracownikowi ochrony
zawartości bagażu wnoszonego na teren zakładu. Mają również obowiązek pozostawienia u
pracownika ochrony na czas odwiedzin telefonów komórkowych, które są zwracane po
zakończeniu odwiedzin.
8. Odwiedzający mogą przekazać wychowankowi artykuły spożywcze oraz inne przedmioty w
rodzaju i ilości uzgodnionej z pracownikiem pedagogicznym.
9. Pracownik pedagogiczny zakładu ma prawo odmówić odwiedzin lub przerwać je, jeżeli
stwierdzi, że osoba odwiedzająca wychowanka znajduje się w stanie wskazującym na
spożycie alkoholu lub zachowuje się w sposób naruszający obowiązujące normy i obyczaje. O
takiej decyzji zawiadamia się nieletniego i sąd rodzinny.
10. Pracownik zakładu ma obowiązek odmówić odwiedzin osobie próbującej wnieść na teren
placówki napoje alkoholowe, środki odurzające i psychotropowe, przedmioty zabronione oraz
materiały o charakterze pornograficznym. O takiej decyzji zawiadamia się nieletniego i sąd
rodzinny.
11. Rodzice (prawni opiekunowie) w trakcie odwiedzin mogą porozmawiać z wychowawcą na
temat zachowania oraz postępów w resocjalizacji nieletniego. Mogą także porozmawiać z
pracownikiem pedagogicznym zakładu, który w tym czasie pełni dyżur kierowniczy.
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