ZARZADZENTE

Nt 11 t2017

DYREKTORA ARESZTU SIEOCZECO
W LUBSKU

z dnia 23 stycznia 2017 roku
zmieniajqce
zarzqdzenie Nr 612017 z dnia 05 stycznia
ZO17 roku
w sprawie porzqdku wewnetrznego Aresztu Sledczego
w Lubsku.
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Zarzqdzeniu Nr 6/2017 z 05 stycznia 2017 toku
Dyrektora
Aresztu Sledczego w Lubsku w spra*ie porzqdku
wewngtrznego

Aresztu Sledczego w Lubsku wprowadza sig
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W rozdziale 8 ust.8 pkt h) otrzymuje brzmienie:

,, oryginalne gry do konsoli w ilosci S sztuk (za wyjEtkiem
_
tymczasowo aresztowanych)

2.

W rozdziale 1 1 ust.

2

otrzymuje brzmienie

:

,, Skazani majq prawo do korzystania z aparatu telefontcznego
jeden
raz w ciqgu dnia.',

3.

W rozdziale 1 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

.Z apatatu telefonicznego osadzeni mogq korzysta6 w godz.
17:45 w miare mo2liwo6ci i zglaszanych potrzeb:

g:30_

kare w zakladzie karnym typu
zamknietego ka2dorazowo do S minut liczonych 'od
p"9{9"1" pr6by nawiqzania polqczenia (zgodnie z art. 90 pkt
v KKw z zakladzie karnym typu zamknietego rozmowy

a) Skazani odbywajqcy

telefoniczne podlegajq kontroli ;dministracji)

-
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b) slazani

,
pototwartego

lzgodnie z art. 91 pkt. 11.Kkw

.

.axtii)ii"xarnym typu
otwartego rozmowy telefon iczne rnogq;;rii""
iontrori
administracji zakladu. karnego,
zgodniei'art. S2"prt tC Xkw
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$ 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycre z onrem podpisanja.
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