
Pracownicy zakładów karnych wykonują szereg obowiązków, które obracają się wokół konieczności zabezpieczenia osób osadzonych w tych 
zakładach. Do umiejętności, którymi powinien wykazywać się pracownik zakładu karnego, należy wykonywanie wielu zadań równocześnie, efektywne 
zarządzanie czasem, zwracanie uwagi na szczegóły itd. Urządzeniem, które może szczególnie pomóc pracownikom zakładów karnych w wypełnianiu 
ich obowiązków, jak również w rozwijaniu ich aktualnych kwalifikacji, jest zsynchronizowany system zegarowy. Zapewnia on ten sam dokładny czas we 
wszystkich zegarach zakładu, bez względu na liczbę budynków lub pięter w budynku danej instytucji. Instalacja systemu synchronizacji czasu zapewni, 
że każdy zegar w zakładzie będzie pokazywać dokładnie taki sam czas, co pomoże uniknąć potencjalnie niepożądanych zdarzeń. 

System synchronizacji czasu w zakładzie karnym oferuje następujące korzyści:

• Możliwości odliczania – poza umożliwieniem synchronizacji czasu w całym zakładzie, system Sapling oferuje też funkcję odliczania upływu czasu, 
dostępną wyłącznie w przypadku instalacji zegarów cyfrowych. Daje ona zegarom cyfrowym możliwość wyświetlania odliczania wstecznego do konkret-
nego punktu. W przypadku zakładów karnych, gdzie zainstalowano system zegarów cyfrowych, opcja ta może okazać się bardzo użyteczna w celu 
zapewnienia, że osadzeni wrócą do cel na czas po przerwie lub posiłku, po zakończeniu określonego programu czy w porze nocnego spoczynku. Ta 
funkcja przynosi korzyści nie tylko pracownikom zakładu karnego, ale także osobom osadzonym w tych instytucjach. 

Bazpieczeństwo – bezpieczeństwo jest prawdopodobnie najważniejszą kwestią dla osób, którzy przebywają i pracują w zakładzie karnym. Może tu 
wystąpić szereg nieprzewidywalnych sytuacji o potencjalnie szkodliwych skutkach. Instalacja zsynchronizowanego systemu zegarowego w zakładzie 
karnym zapewnia ciągły nadzór osadzonych. Jest to możliwe dzięki koordynacji harmonogramów, sprawiającej, że pracownicy znajdują się na swoich 
stanowiskach w wyznaczonym czasie. Poza tym, system zegarowy może być połączony z systemem PA zakładu, co gwarantuje wyższy stopień 
kontroli w sytuacjach krytycznych. Na przykład, jeśli sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji, administrator może użyć systemu PA do ostrzeżenia 
wszystkich osadzonych i pracowników, aby udali się na konkretny teren i przebywali tam do określonego czasu. Ponieważ wszystkie zegary wtórne 
pokazują dokładnie taki sam czas, nie będzie dezorientacji i wszyscy zostaną wypuszczeni z tego terenu we właściwym czasie. Niektóre zegary cyfrowe 
są ponadto wyposażone  w funkcję przekazywania komunikatów, jak np. „ZAMKNIĘCIE WIĘŹNIÓW W CELACH”, służących do ostrzegania całego 
personelu o jakiejkolwiek poważnej sytuacji (ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych zegarach cyfrowych). Dysponując systemem Sapling, uzyskuje 
się dostateczną kontrolę nad wszystkimi aspektami organizacji w celu zachowania bezpieczeństwa. Zsynchronizowany system zegarowy jest ważnym 
krokiem do osiągnięcia tego celu.

• Koordynację – jedną z funkcji, którą dysponuje zsynchronizowany system zegarowy i która może być 
bardzo przydatna dla zakładu karnego, jest możliwość połączenia go z innymi systemami. System syn-
chronizacji czasu można połączyć z systemem PA, który może sygnalizować zarówno osadzonym, jak 
i pracownikom czas obiadu, zajęć rekreacyjnych itd. Zegar pierwotny Sapling może być elektronicznie 
połączony ze sterownikiem automatycznych drzwi cel, by zamykać je i otwierać o konkretnych porach, 
jak na przykład w porze śniadania lub ciszy nocnej, odpowiednio do synchronizacji z systemem zega-
rowym. Skuteczna koordynacja wszystkich zajęć w zakładzie karnym staje się możliwa do osiągnięcia, 
kiedy dysponuje się systemem synchronizacji czasu. 

• Dokładne notowanie czasu – niezależnie od tego, czy dotyczy to więzienia, zakładu poprawczego, czy nawet zakładu rehabilitacyjnego, niezbędny 
jest jak najwyższy stopień organizacji. Odnotowywanie dokładnego czasu w dokumentach i bazach danych w zakładzie karnym jest szczególnie 
ważnym elementem zgodności z procedurami prawnymi. Równie ważne jest monitorowanie, ile czasu spędza w zakładzie osoba składająca wizytę. 
Kiedy każdy zegar w zakładzie pokazuje jednakowy czas, nigdy nie pojawią się dwuznaczności dotyczące zarejestrowanego czasu, co pomoże w wye-
liminowaniu związanych z tym możliwości implikacji prawnych. 

Aby zapewnić jak najwyższy stopień organizacji w zakładzie karnym, należy zoptymalizować możliwości zarządzania czasem oraz zadbać o jak 
najwyższą wydajność pracowników. Instalacja zsynchronizowanego systemu zegarowego poprawi te możliwości oraz efektywność pracy personelu, 
koordynując wszystkie działania zakładu karnego i zajęcia osadzonych, a także zwiększając poziom bezpieczeństwa w całym otoczeniu, zarówno w 
odniesieniu do pracowników jak i osadzonych w zakładzie. 

Systemy synchronizacji czasu w zakładach karnych 

W celu uzyskania większej ilości informacji oraz bezpłatnych konsultacji, prosimy o kontakt z lokalnym dealerem.


