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                    ZAKŁAD POPRAWCZY I SCHRONISKO DLA NIELETNICH W GŁOGOWIE   

                       67-200 Głogów ,  ul.  Obrońców Pokoju 19,  tel .  76 835 88 30 -31,  fax.  76 8342717  

 

 

 

 

REGULAMIN ODWIEDZIN WYCHOWANKÓW  
Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie 

 

 
Podstawa prawna:  

§ 57, ust. 1, pkt 8 i 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 roku w sprawie zakładów 
poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487). 

 
 

1. Odwiedziny odbywają się w każdą niedzielę i święta w godzinach od 10.00 do 12.00. Miejscem 
odwiedzin jest stołówka placówki.  

2. Odwiedziny odbywające się w inny dzień tygodnia wymagają zgody dyrektora placówki lub, 
w przypadku jego nieobecności, innego pracownika pedagogicznego pełniącego w danym dniu 
dyżur (kierownika, wychowawców grup, pedagoga lub psychologa). Jest to uwarunkowane 
zachowaniem porządku dnia oraz zasadami bezpiecznego funkcjonowania placówki.  

3. Osobami uprawnionymi do odwiedzin są rodzice, prawni opiekunowie, najbliższa rodzina 
wychowanka oraz osoby spoza rodziny, o ile organ do dyspozycji którego pozostaje nieletni nie 
zarządził inaczej. Dyrektor może ograniczyć lub zakazać kontaktów nieletniego z osobami spoza 
Zakładu lub Schroniska dla nieletnich wyłącznie w przypadku, gdy kontakt ten stwarzałby 
zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa Zakładu lub Schroniska, bądź może wpłynąć 
niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania lub proces resocjalizacji nieletniego. 

4. W trakcie pobytu wychowanka w placówce zapewnia mu się możliwość kontaktu z obrońcą lub 
pełnomocnikiem bez udziału innych osób. 

5. Osobom niepełnoletnim udziela się zgody na odwiedziny pod opieką rodziców lub opiekunów 
prawnych wychowanka. 

6. Osoby przybywające na odwiedziny zobowiązane są do posiadania i okazania, na wezwanie 
pracownika, dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego ich tożsamość (dowód osobisty, prawo 
jazdy, paszport, legitymacja, itp.). 

7. Osoby odwiedzające wychowanka zobowiązane są, na wezwanie pracownika, do okazania 
zawartości paczek, toreb wnoszonych na teren placówki.  

8. Pieniądze, papierosy i odzież otrzymane podczas odwiedzin, wychowanek przekazuje 
wychowawcy do depozytu. 

9. Zabrania się wnoszenia na teren placówki:  

• napojów z zawartością alkoholu,  
• środków odurzających,  
• Iekarstw,  
• narzędzi niebezpiecznych,  
• telefonów komórkowych.  
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W przypadku ich znalezienia widzenie w danym dniu nie zostanie udzielone, a o powyższym 
fakcie zostanie poinformowany Sąd - efektem może być wstrzymanie odwiedzin. 

10. Pracownik ma prawo odmówić zgody na odwiedziny wychowanka lub przerwać już trwające 
jeżeli stwierdzi, że osoba odwiedzająca znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, 
środków psychoaktywnych, zachowuje się w sposób naruszający normy i zasady bezpiecznego 
funkcjonowania placówki. 

11. Rodzice lub opiekunowie prawni odwiedzający wychowanka mają prawo do rozmowy z każdym 
pracownikiem pedagogicznym pełniącym w danym dniu dyżur. 

12. Pracownicy ochrony pełniący służbę prowadzą rejestr odwiedzających.  
 

 

 

 

Aktualizacja: dnia 27 kwietnia 2021 roku 
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