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dla wychowanka Zakładu Poprawczego

CO, GDZIE,
JAK, KIEDY?

Zakład Poprawczy
43-200 Pszczyna
Ul. Zdrojowa 64
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Witamy w Zakładzie Poprawczym w Pszczynie – Łące!
Ten krótki informator pozwoli Ci lepiej poznać miejsce, do
którego przybyłeś, a także ułatwi Ci znalezienie odpowiedzi na
najważniejsze

pytania,

na

które

prawdopodobnie

poszukujesz

odpowiedzi.
Jeśli nie orientujesz się gdzie znajduje się Pszczyna, przeczytaj poniższe informacje.

PSZCZYNA

W dolinie rzeki Pszczynki, pośród lasów i wszechobecnej wody leży jedno
z najpiękniejszych miast województwa śląskiego. PSZCZYNA - miasto o prawie 700letniej historii od wieków jest stolicą bogatej w tradycje i zabytki Ziemi Pszczyńskiej.
Położenie na przecięciu tras Oświęcim-Rybnik i Katowice-Bielsko-Cieszyn
czyni z Pszczyny ważny węzeł komunikacyjny. Miasto jest także siedzibą gminy
i powiatu oraz centrum usługowym i handlowym dla całego regionu.
Dobrze zachowany, średniowieczny układ urbanistyczny starego miasta,
piękny rynek oraz liczne zabytki architektury XVIII-XIX-wiecznej nadają Pszczynie
nastrojowy, kameralny charakter. Niezwykłe wrażenie robi zamek książęcy położony
w otoczeniu malowniczego 150-hektarowego parku krajobrazowego.
Wszystko to sprawia, ze Pszczyna - nazywana Perłą Górnego Śląska - jest
miejscem bardzo atrakcyjnym dla odwiedzających, którzy mogą tu odpocząć wśród
bogatej historii i przyrody.
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Jak dojechać do Pszczyny?

Samochodem:
Pszczyna położona jest na przecięciu tras Katowice - Bielsko-Biała Cieszyn oraz Oświęcim-Rybnik. W bezpośrednim otoczeniu placówki
znajduje się bezpłatny parking, z którego mogą również skorzystać
wszyscy odwiedzający Cię w placówce.
PKP:
Przez Pszczynę przebiega linia kolejowa Katowice – Bielsko-Biała, Katowice - Wisła,
Katowice – Żywiec. Do Pszczyny bez problemu można dojechać ze
wszystkich miast Polski, czasami jednak może to być związane z długim
czasem podróży lub przesiadkami na stacjach pośrednich.
Dworzec PKP:
- Pszczyna (stacja) - Plac Dworcowy, 43-200 Pszczyna; tel. centrala (32) 210 30 18;
informacja PKP: (32) 210 33 11
PKS:
Centrum Podróży PKS w Pszczynie Sp. z o.o.
ul. Broniewskiego 1
43-200 Pszczyna
tel: (32) 738 77 17

TAXI:
Postój taksówek znajduje się w bezpośrednim otoczeniu Dworca PKP w Pszczynie.
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1. Informacje o Zakładzie

Od dnia przyjęcia do placówki jesteś wychowankiem Zakładu
Poprawczego.
Powinieneś wiedzieć, że Zakład Poprawczy w Pszczynie jest placówką
półotwartą, przeznaczoną dla chłopców między 13 a 21 rokiem życia, która zajmuje się
szeroko rozumianą pomocą dla osób mających problemy z przystosowaniem się do
życia zgodnego z normami społecznymi. Trafiłeś tu na podstawie orzeczenia, które
wydał w Twojej sprawie sąd oraz skierowania Ministerstwa Sprawiedliwości. Podczas
Twojego pobytu w tym miejscu cała kadra placówki będzie starała się pomóc Ci
w takim zakresie, w jakim będzie to możliwe – na początku w Twoim zaadaptowaniu
się do grupy, następnie w tym, abyś jak najowocniej spędził tu czas ucząc się, pracując
i rozwijając, aby w końcu powrócić do środowiska otwartego.
Zakład Poprawczy jest tzw. placówką resocjalizacyjną, co oznacza, że
czasie Twojego pobytu, jeśli Ty sam będziesz tego chciał, pomożemy Ci zmienić Twoje
życie, abyś po powrocie do własnego środowiska mógł funkcjonować tak, aby nie
wejść ponownie w konflikt z prawem i odzyskać kontrolę nad własnym życiem.

2. Przyjęcie do placówki
Do zakładu poprawczego zostałeś przyjęty na podstawie postanowienia sądu,
nakazu przyjęcia i skierowania wydanego przez Departament Spraw Rodzinnych
i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Przyjęcie
podlega pewnej procedurze, która w skrócie opisana został poniżej.
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Zaraz na początku zostaniesz przyjęty przez dyrektora
zakładu, który przeprowadzi z Tobą rozmowę. Będziesz zapoznany
ze swoimi prawami i obowiązkami oraz zasadami pobytu
w placówce, co potwierdzisz własnoręcznym podpisem.
Po przybyciu do zakładu będziesz musiał przekazać do depozytu posiadane
przez siebie pieniądze, przedmioty wartościowe, ubranie, bieliznę, obuwie i inne
przedmioty, których posiadanie jest zabronione.
Spotkasz się również z psychologiem i/lub pedagogiem,
który przeprowadzi z Tobą rozmowę dotyczącą środowiska
rodzinnego, rówieśniczego oraz szkolnego. Udzielisz mu
niezbędnych

informacji

potrzebnych

do

nawiązania

współpracy z rodzicami lub opiekunami. Porozmawiacie o Twoich mocnych i słabych
stronach, a wszystko po to, abyśmy mogli jak najlepiej Cię poznać i Ci pomóc.
Pamiętaj, że w każdej chwili pobytu możesz poprosić o rozmowę z psychologiem,
pedagogiem czy każdym innym pracownikiem palcówki. Nie odmówią Ci.
Niebawem przejdziesz również badania lekarskie. Na samym
początku spotkasz się z panią pielęgniarką, a następnie
z lekarzem po to, aby określić stan Twojego zdrowia i ustalić
potencjalne przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania
pracy warsztatowej czy udziału w zajęciach sportowych. Podczas rozmowy powiedz
o wszystkich chorobach i dolegliwościach, doznanych urazach, wypadkach, a także
zażywanych lekach. Jeśli pamiętasz, opowiedz o przebiegu Twojego dotychczasowego
leczenia lub pobytach w szpitalach.
Początkowy okres pobytu w placówce (maksymalnie do 14 dni) spędzisz w izbie
przejściowej, a następnie będziesz przeniesiony do grupy wychowawczej. W okresie
tym, jak już wiesz, będziesz poddany badaniom wstępnym lekarskim i zabiegom
higieniczno – sanitarnym. Przeprowadzone zostaną również wstępne rozmowy
poznawczo – adaptacyjne. Wszystko po to, aby zapewnić Ci poczucie bezpieczeństwa
i porządek w placówce.
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O twoim przyjęciu do placówki zostanie niezwłocznie powiadomiony sąd oraz
rodzice lub opiekunowie prawni.
Po

wstępnym

okresie

adaptacyjnym

spotkasz

się

z nauczycielami, którzy będą chcieli zorientować się, czy i jak
duże masz zaległości szkolne w stosunku do Twojego wieku,
jakie są Twoje plany dotyczące uzupełnienia braków w nauce,
jakie masz zainteresowania. W szkole będziesz miał możliwość
uzupełnienia

zaległości

szkolnych,

nabycia

cennych

umiejętności i wiadomości, udziału w licznych konkursach. Wspólnie z nauczycielami
będziesz przygotowywał się do samodzielnego i odpowiedzialnego życia po
opuszczeniu placówki.
Kolejno zostaniesz przydzielony do jednej z grup wychowawczych, poznasz
swoich wychowawców i nowych kolegów, z którymi będziesz
spędzał najwięcej czasu oraz miejsce, które na najbliższe dni,
miesiące stanie się Twoim drugim domem. Pamiętaj, z wszystkim
swoimi problemami lub innymi ważnymi sprawami zwracaj się
do wychowawcy – to on jest osobą najlepiej zorientowaną w
Twojej sytuacji i najszybciej może Ci pomóc.
Przez najbliższe dni i tygodnie będziemy starali się Ciebie jak najlepiej poznać,
dowiedzieć się, jakie masz potrzeby i plany związane z pobytem u nas, jakim jesteś
człowiekiem, co do tej pory działo się w Twoim życiu, jakie masz problemy, nad czym
chciałbyś pracować wspólnie ze wspierającymi Cię osobami, jakie są Twoje mocne
strony itp. To będzie także ważny okres dla Ciebie, bo będziesz miał okazję zapoznać
się z życiem placówki, specyfiką relacji między pracownikami a Twoimi kolegami,
formami i metodami pracy, nauki i wychowania stosowanymi przez nas. Wszystko to
po to, abyś jak najszybciej i jak najlepiej wdrożył się do właściwego funkcjonowania
w roli wychowanka.

3. Indywidualny Plan Resocjalizacji
Każdy z wychowanków zakładu, również Ty, w początkowym okresie pobytu
nawiąże kontakt z psychologiem i pedagogiem, możliwe, że weźmie również udział w
badaniach psychologicznych. Powinieneś też wiedzieć, iż podczas pobytu w zakładzie
pedagog i psycholog przy współudziale Twoim i innych pracowników zakładu
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opracuje Twój indywidualny plan resocjalizacji, który jest dokumentem określającym
najważniejsze zadania jakie staną przed Tobą w najbliższym okresie czasu. Pomyślne
realizowanie tych zadań może w znaczącym stopniu wpłynąć na długość i jakość
Twojego pobytu w zakładzie.

Indywidualny plan resocjalizacji obejmie w szczególności:
1. rodzaje i formy oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych, do których
zostaniesz włączony z podaniem przewidywanego czasu ich trwania,
2. zakres, kierunki i formy nauczania, kształcenia zawodowego, jakimi
zostaniesz

objęty

oraz

Twoje

indywidualne

obowiązki

wiążące

się

z przebiegiem nauczania,
3. zakres i sposób współpracy z rodziną i innymi osobami w celu
doprowadzenia do integracji społecznej oraz do twojego usamodzielnienia
się,
4. sposób i kryteria oceny przebiegu procesu resocjalizacji,
5. program Twoich przygotowań do życia po zwolnieniu z zakładu.

4. Oferta – co, gdzie, jak w szkole,
warsztatach i w internacie
Jeżeli zdecydujesz się na przyjęcie naszej oferty, to masz szansę
nauczenia się ważnych, przydatnych w codziennym życiu, ciekawych i rozwijających
rzeczy.
W placówce umożliwimy Ci kontynuację nauki w Szkole
Podstawowej prowadzącej również do momentu wygaszenia dwa
oddziały gimnazjalne (klasy II i III) oraz Branżowej Szkole I Stopnia
kształcącej w zawodzie ślusarz (oddziały IA i IB) prowadzącej
również jeden oddział Zasadniczej Szkoły Zawodowej (klasa II).
Nauczyciele pomogą Ci w pokonaniu wszelkich trudności
szkolnych i uzyskaniu jak najpełniejszego wykształcenia. Twoje
pozytywne zaangażowanie w naukę z pewnością będzie dostrzeżone. Za wzorową
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postawę ucznia masz szansę otrzymać List Pochwalny lub inne regulaminowe
nagrody. Jeśli będziesz chciał, możesz również skorzystać z możliwości promocji
śródrocznej, to znaczy w ciągu jednego roku zaliczyć dwie klasy. Może to znacząco
wpłynąć na skrócenie Twojego pobytu w zakładzie. Skorzystaj więc z możliwości
nauki w jednej ze znajdujących się tu szkół. Sądzimy, że warunki stworzone przez
nauczycieli (nowoczesne, przyjazne i dostosowane do każdego z Was z osobna)
pomogą Ci w przełamaniu niechęci do nauki i pozwolą na osiągnięcie prawdziwych
sukcesów.
Obok szkoły ważnym miejscem, gdzie będziesz uczył się użytecznych rzeczy są
warsztaty szkolne. Działają one przez 6 dni w tygodniu dopełniając zajęcia w szkole.
Zostaniesz włączony do jednej z grup zajęciowych. Do której, zdecydujesz po kilku
pierwszych dniach – tak aby w miarę możliwości to, czego
będziesz się uczył było zgodne z Twoimi zainteresowaniami.
Warsztaty kształcą w następujących kierunkach: ślusarstwo i
stolarstwo. Jeśli będziesz chciał, możesz przygotować się do
egzaminu czeladniczego i otrzymać honorowany w krajach Unii
Europejskiej certyfikat potwierdzający Twoje zawodowe kwalifikacje.
Oferta dotycząca kształcenia jest wzbogacona o możliwości podniesienia Twoich
kwalifikacji zawodowych w ramach kursów organizowanych przez nas poza zakładem,
podczas zajęć w internacie lub warsztatach. W ten sposób możesz kształcić się w
kierunkach: spawacz, operator wózków jezdniowych, obsługa kas fiskalnych i wielu
innych. Udział w nich jest sposobem na ułatwienie Ci zdobycia ciekawej, dobrze
płatnej pracy i zwiększenia twoich zawodowych umiejętności.
W ramach zajęć w internacie otrzymasz możliwość czynnego i atrakcyjnego
spędzania czasu wolnego oraz rozwijania swoich umiejętności, zainteresowań i pasji
w ramach działających kół: sportowego (w sekcji piłki nożnej),
koła

muzycznego,

plastycznego

„Witraże”,

plastycznego

„Ceramika”, modelarskie. Jako wychowanek internatu będziesz
mógł również czynnie włączyć się w zajęcia wolontariatu
polegające na pomocy osobom niepełnosprawnym (dzieciom i
dorosłym), pracach na rzecz środowiska naturalnego lub w przytulisku dla zwierząt –
działalność ta łączy się z wyjazdami z zakładu. W ramach zajęć z
artoterapii będziesz mógł wykonać różne przedmioty, które są
potem przekazywane do różnych instytucji pomocowych, jak
np. hospicjum.
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Oferujemy Ci również udział w innych formach aktywności, które łączą się
z możliwościami przebywania poza zakładem. Są nimi: uczestnictwo w pracach klubu
kibica, wyjazdy na zajęcia sportowe (jachty, basen, narty, łyżwy, rolki) oraz wyjazdy
na różnorodne wycieczki, zimowiska i obozy wakacyjne. Pamiętaj jednak, że
korzystanie z wielu z tych atrakcyjnych zajęć wymaga od Ciebie udowodnienia
prawdziwego zaangażowania w pracę nad sobą i jest formą nagrody.
Będąc wychowankiem zakładu będziesz mógł dobrowolnie przystąpić do udziału
w wielu interesujących konkursach: plastycznych, muzycznych, dotyczących wiedzy
z różnych dziedzin (np. historii Śląska, profilaktyki HIV), sportowych i innych. Część
z konkursów, w których uczestniczą nasi wychowankowie odbywa się poza zakładem.
Wierzymy, że sukcesy, których doświadczysz pozwolą Ci spojrzeć na siebie na nowo,
poznać lepiej własne mocne strony i dostrzec to, co stanowi o Twojej wyjątkowości
i wartości.
Oprócz konkursów i udziału w licznych zajęciach możesz rozwijać samodzielnie
swoje zainteresowania. W zakładzie znajduje się biblioteka dostępna dla każdego
wychowanka. Znajdziesz w niej wiele ciekawych książek, w tym nowości wydawnicze,
oraz interesujące magazyny i czasopisma. W bibliotece znajduje się również
stanowisko komputerowe, z którego będziesz mógł skorzystać przygotowując się np.
do lekcji. Bibliotekarz zawsze służy dobrą radą, pomoże Ci wybrać odpowiednią
lekturę i przygotować materiały, nad którymi będziesz pracował.
W zakładzie zatrudniony jest również kapelan. Inaczej mówiąc, jest to ksiądz,
który wykonuje swoje obowiązki w takich placówkach, jak nasza. Kapelan w każdą
niedzielę odprawia mszę. Organizuje również liczne uroczystości związane
z przyjmowaniem

przez

wychowanków

sakramentów

(chrztu,

komunii,

bierzmowania). Jeśli będziesz chciał, możesz skorzystać z dostępnych form pomocy
duszpasterskiej.
W ramach zajęć popołudniowych odbywają się też spotkania z psychologami lub
pedagogami w formie grupowej lub indywidualnej. Oferta skierowana do Ciebie ze
strony Zespołu Diagnostyczno – Korekcyjnego obejmuje różnorodne zajęcia:
socjoterapeutyczne,

profilaktyczne,

psychoedukacyjne,

terapię

uzależnień,

muzykoterapię, artoterapię. Wierzymy, że znajdziesz wśród nich taką formę
spotkania, która pozwoli Ci na lepsze poznanie siebie, pracę nad problemami, które
dotychczas nie pozwalały Ci na udane życie i umożliwi w przyszłości osiąganie
sukcesów i satysfakcji płynącej z pozostawania w zgodzie z sobą i innymi ludźmi.
Podczas zajęć w internacie będziesz miał również okazję skorzystać z wielu
szkoleń, np. takich, które pomogą Ci w swobodnym poruszaniu się po tak zwanym
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„rynku pracy” po opuszczeniu przez Ciebie zakładu, lub poszerzą Twoje praktyczne
umiejętności zawodowe.
Jeśli zdarzy się, że będąc wychowankiem zakładu osiągniesz pełnoletniość,
pracownik socjalny pomoże Ci w uzyskaniu odpowiednich dokumentów, tj. dowodu
osobistego, złoży z Tobą wniosek o przydział mieszkania i poprowadzi dokumentację
Twojego procesu usamodzielnienia.
Twoje postępy i odpowiedzialne wybory życiowe będą umożliwiały Ci
skorzystanie

z

możliwości

opuszczenia

zakładu

ramach

art.

86

Ustawy

o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich (upn), czyli przedterminowego warunkowego
zwolnienia z zakładu poprawczego. Jeżeli będziesz chciał skorzystać z próby
usamodzielnienia w ramach art. 90 upn możesz wybrać formy tego usamodzielnienia
– we własnym zakresie, powrót do domu rodzinnego, podjęcie pracy zarobkowej i/lub
nauki. Niezależnie od tego, jaką formę usamodzielnienia wybierzesz, z naszej strony
dopełnimy wszelkich starań, aby pomóc Ci w różnych sytuacjach, jak chociażby
w kontaktach z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie czy Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Twoim mieście, placówkami wsparcia rodzinnego, czy innymi
instytucjami.

Więcej informacji udzieli Ci dyrektor szkół, kierownik
internatu lub kierownik warsztatów!
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5. Informacje praktyczne
Poniżej zamieściliśmy kilka najważniejszych informacji praktycznych o
sprawach, o które najczęściej jesteśmy pytani przez nowych
wychowanków.
Przebywając w placówce masz prawo być odwiedzanym przez
najbliższych.

Dyrektor

placówki

może

również

ograniczyć

kontakty lub zakazać dalszego odwiedzania osobom spoza zakładu,
wyłącznie w przypadku, gdy kontakt ten stwarzałby zagrożenie dla porządku
prawnego, bezpieczeństwa zakładu, bądź może wpłynąć niekorzystnie na przebieg
toczącego się postępowania lub procesu resocjalizacji.
Odwiedziny odbywają się w każdą niedzielę oraz święta, które w kalendarzu są
zaznaczone na kolor czerwony w godzinach od 10-tej do 12.30, w wyjątkowych
sytuacjach, za zgodą dyrektora, można ustalić inny termin odwiedzin.
Masz prawo do otrzymywania i wysyłania korespondencji urzędowej
bez ograniczeń, natomiast Twoja korespondencja osobista może być
kontrolowana przez Dyrektora zakładu wyłącznie w przypadkach
powzięcia uzasadnionego podejrzenia, iż zawiera ona treści godzące
w porządek prawny, bezpieczeństwo zakładu, w zasady moralności
publicznej bądź może wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania
lub procesu resocjalizacji.
Masz także prawo do otrzymywania paczek, które zostaną Ci przekazane za
pokwitowaniem ich odbioru. Zawartość paczek, przesyłek zostanie poddana kontroli.
Artykuły żywnościowe nie nadające się do spożycia i przedmioty niebezpieczne
podlegają zniszczeniu.
Każdy wychowanek zakładu otrzymuje na własne wydatki kieszonkowe,
wypłacane ze środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie placówki.
Dyrektor placówki może podwyższyć kieszonkowe na okres do 3 miesięcy za:
- właściwą postawę i zachowanie,
- wyróżniające wykonywanie obowiązków,
- wzorowe przestrzeganie regulaminu placówki,
- osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce.
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Regulamin

otrzymywania

kieszonkowego

znajdziesz

na

17-tej

stronie

tego

informatora.
Przedmioty uznane za niedozwolone do użytku w placówce
jak np. telefony komórkowe zostaną przekazane do depozytu.
Wszelkie pieniądze, które otrzymasz od rodziny, przyjaciół czy innych
osób powinny trafić na rąk wychowawcy, który zapisze je na Twoje indywidualne
konto. W przypadku ujawnienia posiadania przez Ciebie pieniędzy, możesz zostać
ukarany zgodnie z obowiązującymi w placówce środkami dyscyplinarnymi.
W trakcie pobytu w palcówce możesz utrzymywać kontakt telefoniczny
z najbliższymi, w formie rozmów przychodzących i wychodzących.
Kontakty te powinny być realizowane w czasie wolnym tzn. takim,
który nie będzie kolidował z Twoimi obowiązkami.
Pamiętaj: otrzymanie zgody na rozmowę telefoniczną wykonaną przez Ciebie jest
formą nagrody!!!
Pierwsza przepustka przysługuje Ci po upływie 3 miesięcy pobytu w
zakładzie. W przypadkach losowych dyrektor zakładu może
udzielić Ci przepustki przed upływem terminu, o którym mowa
wyżej. Urlop natomiast możesz otrzymać po upływie 3 miesięcy
pobytu w zakładzie, wymiar urlopu to 55 dni w ciągu roku.
Przez

cały

czas

kadra

zakładu

będzie

w

kontakcie z Twoimi rodzicami lub opiekunami pranymi, jeśli tylko
wyrażą oni taką chęć. Wspólnie z nimi będziemy starali się jak najlepiej
Ci pomóc.

6. W trakcie pobytu w placówce będziesz
miał zapewnione…
1. poszanowanie godności osobistej,
2. ochronę przed przemocą fizyczną, psychiczną, wyzyskiem
i

nadużyciami

oraz

wszelkimi

przejawami

okrucieństwa,
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3. dostęp do informacji o obowiązującym w zakładzie regulaminie, nagrodach i
środkach dyscyplinarnych, ofercie resocjalizacyjnej zakładu,
4. informację o przebiegu procesu resocjalizacyjnego,
5. wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych,
6. odzież, bieliznę, obuwie, materiały szkolne i podręczniki, sprzęt i środki
czystości,
7. dostęp do świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych,
8. ochronę więzi rodzinnych,
9. wysyłanie i doręczanie korespondencji, z ograniczeniami wynikającymi
z przepisów prawa,
10. możliwość kontaktu z twoim obrońcą lub pełnomocnikiem, na terenie zakładu
bez udziału innych osób,
11. opiekę i pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
12. możliwość składania skarg, próśb i wniosków,
13. co najmniej godzinny pobyt w ciągu doby na świeżym powietrzu, o ile warunki
atmosferyczne na to pozwalają.

7. Każdy wychowanek ma prawa i obowiązki
Jako wychowanek zakładu masz prawo do odwoływania się od decyzji
wychowawcy lub nauczyciela i składania na krzywdzące Twoim zdaniem decyzje
zażalenia do dyrektora zakładu. Ty lub Twoi rodzice (opiekunowie) mogą składać
pisemne i ustne skargi do dyrektora placówki, natomiast skargi pisemne do
Ministerstwa Sprawiedliwości, Prezesa Sądu Okręgowego i Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Masz również prawo do poszanowania godności osobistej, ochrony przed
przemocą fizyczną, psychiczną, wyzyskiem i nadużyciami oraz wszelkimi przejawami
okrucieństwa.

W

każdej

chwili

masz

prawo

do

dostępu

do

informacji

o obowiązującym regulaminie, nagrodach i środkach dyscyplinarnych oraz ofercie
resocjalizacyjnej. Powinieneś regularnie otrzymywać również informację o przebiegu
procesu Twojej resocjalizacji. Twoim ważnym prawem jest również prawo do ochrony
więzi rodzinnych.
Od Ciebie jako wychowanka naszego zakładu oczekujemy, że będziesz również
wypełniał solidnie swoje obowiązki. Należą do nich: sumienne wykonywanie
wszystkich zarządzeń, przestrzeganie zasad kultury osobistej, nauka i dążenie do
uzyskiwania jak najlepszych ocen, wykonywanie prac zgodnie z poleceniami
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przełożonych, szanowanie mienia zakładu i ponoszenie odpowiedzialności za
dokonane przez Ciebie straty, ścisłe przestrzeganie rozkładu zajęć, aktywne
uczestnictwo w zajęciach, oraz dbałość o czystość, higienę i porządek.

8.

Zwolnienie z placówki
Pobyt

w

zakładzie

poprawczym

nie

trwa

wiecznie. Już od pierwszego dnia pobytu
będziesz przygotowywany do tego, aby móc
powrócić do środowiska otwartego. Zależy nam na
tym, aby nikt nie przebywał w placówce ani dnia
dłużej niż jest to konieczne. Pamiętaj jednak, że to
głównie od Ciebie zależy, ile czasu spędzisz w
zakładzie. To Twoja postawa, zaangażowanie, chęć do pracy nad sobą, aktywne
uczestniczenie w oferowanych Ci zajęciach oraz sukcesy szkolne decydować będą o
podjęciu przez nas decyzji o złożeniu do sądu wniosku o przedterminowe warunkowe
zwolnienie z zakładu. Wniosek taki mogą też złożyć Twoi rodzice lub opiekunowie,
ewentualnie Ty sam. Pamiętaj, że z każdym wnioskiem sąd zapoznaje się z opinią na
Twój temat sporządzoną przez wychowawcę i psychologa.
Zwolnianie

z

zakładu

następuje

wyłącznie

na

podstawie

stosownego

postanowienia sądu, a o dacie zwolnienia informowani są Twoi rodzice lub
opiekunowie.

Tak w wielkim skrócie wygląda nasza oferta skierowana do
Ciebie. Czy z niej skorzystasz zależy tylko i wyłącznie od Ciebie!
My ze swojej strony zachęcamy i obiecujemy podjęcie
starań, aby pomóc Ci najlepiej jak potrafimy. Życzymy Ci, abyś
dobrze i mądrze wykorzystał każdy dzień swojego pobytu u nas.

JEŚLI MASZ JAKIEKOLWIEK PYTANIA – CZEKAMY NA CIEBIE !
Dyrekcja i Pracownicy
Zakładu Poprawczego
i Schroniska dla Nieletnich
w Pszczynie – Łące
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JEŚLI ZOSTAŁEŚ SKIEROWANY DO
ZAKŁADU POPRAWCZEGO:

W trakcie pobytu u nas będziesz miał możliwość korzystania z całego
szeregu nagród. Dyrektor zakładu może przyznać Ci nagrodę za:
1. właściwą postawę i zachowanie,
2. wyróżniające wykonywanie obowiązków,
3. wzorowe przestrzeganie regulaminu zakładu,
4. osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce.
Nagrodami tymi są:
1. pochwała,
2. list pochwalny do rodziców (opiekunów),
3. list pochwalny do sądu rodzinnego,
4. zezwolenie na rozmowę telefoniczną na koszt zakładu,
5. nagroda rzeczowa lub pieniężna,
6. zgoda na wykonanie przedmiotu lub usługi w warsztatach szkolnych na Twoje
potrzeby lub osób najbliższych,
7. zgoda na korzystanie z internetu lub gier komputerowych,
8. zgoda na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz
szkoleniach poza zakładem,
9. skrócenie lub darowanie uprzednio zastosowanego środka dyscyplinarnego,
10. udzielenie przepustki na okres do 3 dni,
11. udzielenie urlopu,
12. podwyższenie kieszonkowego na okres do 3 miesięcy do wysokości 4,5% kwoty
bazowej (…).
Dyrektor zakładu może zastosować wobec Ciebie środek dyscyplinarny
za:
1. niewykonywanie obowiązków wynikających z ustawy lub regulaminu zakładu,
2. zachowania godzące w dobro innych osób,
3. ucieczkę z zakładu lub nieusprawiedliwionego niepowrócenia z przepustki lub
urlopu.
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Środkami tymi są:
1. upomnienie,
2. nagana,
3. zawiadomienie rodziców (opiekunów) o Twoim niewłaściwym zachowaniu,
4. zawiadomienie sądu o Twoim niewłaściwym zachowaniu,
5. cofnięcie zezwolenia lub nieudzielanie zezwolenia na rozmowy telefoniczne na
koszt zakładu na okres do 1 miesiąca, z wyjątkiem rozmów z rodzicami
(opiekunami),
6. obniżenie kieszonkowego nie więcej niż do 0,5 % kwoty bazowej (…) na okres
do 3 miesięcy,
7. cofnięcie zgody na korzystanie z internetu lub gier komputerowych na okres do
3 miesięcy,
8. cofnięcie zgody lub nieudzielanie zgody na udział w imprezach, zajęciach
oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza zakładem na okres do 3
miesięcy,
9. cofnięcie zgody lub nieudzielanie zgody na wyjście poza teren zakładu na okres
do 3 miesięcy,
10. nieudzielanie przepustki lub urlopu na okres nie dłuższy niż 5 miesięcy.

Dyrektor zakładu ma obowiązek zawiadomić niezwłocznie o
samowolnym przedłużeniu przez wychowanka pobytu poza zakładem
właściwy sąd rodzinny.
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REGULAMIN WYPŁATY KIESZONKOWEGO
WYCHOWANKOWI ZAKŁADU POPRAWCZEGO
1. Wychowanek zakładu otrzymuje na własne wydatki kieszonkowe, wypłacane
ze środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie placówki.
2. Wysokość kieszonkowego dla wychowanka zakładu wynosi miesięcznie 1,1%
kwoty bazowej.
3. Limit środków na wypłatę kieszonkowego ustala się odrębnie na każdy
miesiąc w wysokości 2,8% kwoty bazowej na wychowanka z uwzględnieniem
średniej liczby wychowanków faktycznie przebywających w zakładzie w
danym miesiącu.
4. Dyrektor placówki, na wniosek pracownika, zatwierdzony przez kierownika
działu, może podwyższyć kieszonkowe, w formie udzielenia nagrody, na okres
do 3 miesięcy do wysokości 4,5% kwoty bazowej ustalonej dla kuratorów
zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w
państwowej sferze budżetowej za:
- właściwą postawę i zachowanie,
- wyróżniające wykonywanie obowiązków,
- wzorowe przestrzeganie regulaminu placówki,
- osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce oraz szkoleniu
zawodowym.
5. Dyrektor placówki może obniżyć kieszonkowe wychowankowi zakładu
poprawczego w formie udzielenia środka dyscyplinarnego nie więcej niż do
0,5% kwoty bazowej, za:
- niewykonywanie swoich obowiązków wynikających z ustawy lub
regulaminu ustalonego w zakładzie,
- zachowanie godzące w dobro innych osób,
- ucieczkę lub nieusprawiedliwiony niepowrót z udzielonej przepustki lub
urlopu.
6. Dyrektor zakładu może podwyższyć kieszonkowe wychowankowi
znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej kieszonkowe do wysokości 6%
kwoty bazowej.
7. W ustalaniu wysokości kieszonkowego biorą udział wychowawcy grup
internatowych, wychowawcy poszczególnych klas oraz nauczyciele zawodu.
8. O ostatecznej wysokości kieszonkowego decyduje dyrektor placówki.
9. Wychowankowi, którego okres pobytu w placówce nie przekracza miesiąca,
kieszonkowe przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu jego pobytu
w placówce w danym miesiącu.
10. Wychowanek kwituje własnoręcznym podpisem odbiór kwoty kieszonkowego.
11. Kieszonkowe wypłaca się z dołu, w pierwszym tygodniu następnego miesiąca.
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KIEDY UZNASZ, ŻE W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM
NARUSZONE ZOSTAŁY TWOJE PRAWA – POWIEDZ

NAM

O TYM – TYLKO WTEDY BĘDZIEMY MOGLI CI POMÓC
A KIEDY UZNASZ, ŻE NIKT W PLACÓWCE NIE JEST W STANIE ROZWIĄZAĆ
TWOJEGO PROBLEMU, MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRACOWNIKAMI
NIŻEJ WYMIENIONYCH INSTYTUCJI:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Spraw
Rodzinnych i Nieletnich
w Warszawie
płk Luiza Sałapa
zastępca dyrektora
Aleje Ujazdowskie 11
00 – 950 Warszawa
tel. 0/22 23-90-268
adres strony www.ms.gov.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
ul. Zgoda 11
00 – 018 Warszawa
Tel. 0/22556-44-40
Fax: 0/22 556 – 44 – 50
e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd
Główny
Komitet Ochrony Praw Dziecka
40 – 093 Katowice
ul. Słowackiego 33/5
Adres e-mail: Komitet@tkopd.katowice.pl
Adres strony – www.tkopd.katowice.pl
Nr tel. 792-664-926

Sąd Rejonowy
w Pszczynie
SSR Jan Maśka
43 – 200 Pszczyna
ul. Bogedaina 14
tel. 32/ 44-94-100
fax 32/44-94-132

Fundacja Dzieci Niczyje
ul. Katowicka 31
03 – 932 Warszawa
Tel./fax 0/22 616 – 02 – 68; 616 – 03 – 14
e-mail: fdn@fdn.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 6
00 – 325 Warszawa
Tel. 0/22 826 – 08 – 74
Sekretariat:
Tel. 0/22 425 – 46 – 80; 827 – 78 – 44
Fax: 0/22 826 – 84 – 94
e-mail: tpd-zg@tpdzg.org.pl

Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
Telefon: (22) 583 66 00
Fax: (22) 583 66 96
e-mail: rpd@brpd.gov.pl
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika
Praw Dziecka:
0 800 12 12 12
Czynny w godzinach 8.15 – 20.00; połączenie
bezpłatne ze wszystkich numerów stacjonarnych i
sieci komórkowej Orange.
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Biuro Rzecznika Praw
Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 – 090 Warszawa
Tel. 0/22 55 – 17 – 700
Fax: 0/22 827 – 64 – 53
e-mail: rzecznik@rpo.gov.pl

TELEFON INFORMACYJNO –
INTERWENCYJNY
0/22 696 – 55 – 50
czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 8.15 – 16.15

Opracowanie:
Mgr Marta Mika – psycholog
Mgr Marcin Stasiak - psycholog
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