ZARZĄDZENIE NR 43/2019
Dyrektora Zakładu Karnego
w Czarnem
z dnia 29 marca 2019r.
w sprawie porządku wewnętrznego Zakładu Karnego w Czarnem.
(tekst ujednolicony - zawierający zmiany wprowadzone zarządzeniem Nr 94/2018 Dyrektora Zakładu Karnego w
Czarnem z dnia 09 lipca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2017 Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem w
sprawie porządku wewnętrznego Zakładu Karnego w Czarnem z dnia 6 lutego 2017r., oraz zarządzeniem Nr 10/2018
Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2017 Dyrektora
Zakładu Karnego w Czarnem w sprawie porządku wewnętrznego Zakładu Karnego w Czarnem z dnia 6 lutego 2017r.).

Na podstawie art. 73§2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U z 1997
r. Nr 90, poz. 557 i z późn. zm. 1), § 14 ust. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25
sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary
pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 152, poz. 1493) oraz § 14 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania
tymczasowego aresztowania (Dz. U. Nr 152, poz. 1494), zarządza się co następuje:
§1.Ustala się następujący porządek wewnętrzny w Zakładzie Karnym w Czarnem:
1) Rozkład dnia:
a) dni robocze:
- 6.00 pobudka,
- 6.00-6.05 toaleta poranna,
- 6.05-6.20 apel poranny,
- 6.20-6.40 śniadanie,
- 6.40-7.00- wyjście do pracy I-ej zmiany
-10.00-10.15 drugie śniadanie dla pracujących – część śniadania do spożycia w miejscu pracy,
wydawana jednocześnie z pierwszym śniadaniem,
- 7.00-15.00 czas pracy (dla skazanych zatrudnionych I-ej zmiany,
- 7.50 wyjście do szkoły (dla skazanych uczniów),
- 6.45-12.00 spacer, zajęcia sportowe, zajęcia KO – według planów, prace porządkowe, udział
w kołach zainteresowań,
- 12.00 -12.30 obiad dla niezatrudnionych,
- 15.00-15.20- powrót z pracy I-ej zmiany
- 14.30-22.30 czas pracy (dla skazanych zatrudnionych II-ej zmiany)
1Zmiany ustawy opublikowano w

Dz.U.1997.160.1083 art. 3, Dz.U.1999.83.931 art. 4 § 8 Dz.U.2000.60.701 art. 1 , Dz.U.2000.120.1268 art. 68 ,
Dz.U.2001.111.1194 art. 11 , Dz.U.2001.98.1071 art. 97 , Dz.U.2002.74.676 art. 185 , Dz.U.2002.200.1679 art. 17, Dz.U.2003.111.1061 art. 3
Dz.U.2003.142.1380 art. 1. , Dz.U.2000.60.701 art. 1 , Dz.U.2003.142.1380 art. 1 , Dz.U.2004.93.889 art. 3 , Dz.U.2003.179.1750 art. 163 ,
Dz.U.2004.210.2135 art. 210 , Dz.U.2003.142.1380 art. 1 , Dz.U.2004.240.2405 art. 2 , Dz.U.2004.273.2703 art. 32 , Dz.U.2004.243.2426 art. 2 ,
Dz.U.2005.163.1363 art. 3, Dz.U.2005.178.1479 art. 7 , Dz.U.2005.163.1363 art. 3, Dz.U.2006.104.708 art. 169 , Dz.U.2006.226.1648 art. 3 ,
Dz.U.2007.123.849 art. 25 , Dz.U.1997.90.557 art. 259 , Dz.U.2008.214.1344 art. 3 , Dz.U.2009.8.39 art. 2 , Dz.U.2009.22.119 art. 1 ,
Dz.U.2009.108.911, Dz.U.2009.98.817 art. 14 , Dz.U.2009.62.504 art. 73 , Dz.U.2009.115.963 art. 1, Dz.U.2008.96.620 Dz.U.2009.190.1475 art.
1 , Dz.U.2009.201.1540 art. 100 ,Dz.U.2009.206.1589 art. 3 , Dz.U.2010.125.842 art. 7 , Dz.U.2010.182.1228 art. 109 , Dz.U.2011.39.202 art. 1 ,
Dz.U.2010.34.191 , Dz.U.2011.39.201 art. 1 , Dz.U.2011.112.654 art. 153 , Dz.U.2010.40.227 art. 2 Dz.U.2011.185.1092 art. 65
Dz.U.2011.217.1280 art. 7 Dz.U.2011.240.1431 art. 1 , Dz.U.2012.908 art. 11 , Dz.U.2013.628 art. 64., Dz.U.2013.1247 art. 13, Dz.U.2014.1707
Dz.U.2015.21 art. 21, Dz.U.2015.431 art. 1, Dz.U.z 2015.396 art. 4, Dz.U.2015.541 art. 3

- 15.10-16.00 obiad dla zatrudnionych I-ej zmiany i uczniów,
- 15.50 wyjście do szkoły (uczniowie II zmiany),
- 13.00-19.00 spacer, zajęcia sportowe, zajęcia KO według planów, prace porządkowe, udział
w kołach zainteresowań,
- 17.30-18.00 kolacja,
- 18.00-18.10 apel sprawdzający,
- 20.15-20.35 powrót ze szkoły,
- 20.20-20.40 kolacja dla uczniów,
- 20.30-21.00 przygotowanie do apelu, prace porządkowe,
- 21.00-21.45 apel wieczorny,
- 21.30-22.00 toaleta wieczorna,
- 22.00 cisza nocna.
b) dni wolne od pracy:
- 6.00 pobudka,
- 6.00-6.05 toaleta poranna,
- 6.05-6.20 apel poranny,
- 6.20-6.45 śniadanie,
- 6.45-12.30 zajęcia własne, zajęcia KO, sportowe wg grafików, posługi religijne, spacer, zajęcia
porządkowe,
- 12.30-13.00 obiad,
- 13.00-19.00 posługi religijne, spacer, czas własny, zajęcia KO sportowe wg grafików, zajęcia
porządkowe,
- 17.30-18.00 kolacja,
- 18.00-18.10 apel sprawdzający,
- 18.10-21.00 zajęcia własne, przygotowanie do apelu, czynności porządkowe,
- 21.00-21.45 apel wieczorny,
- 21.30-22.00 toaleta wieczorna, zajęcia własne,
- 22.00 cisza nocna.
1) Rozkład dnia dla skazanych niezatrudnionych jest taki sam jak dla skazanych zatrudnionych
przebywających, w danym oddziale mieszkalnym.
§ 2. Określa się sposób realizacji porządku wewnętrznego:
1) Apel poranny i wieczorny:
a) odbywają się w wyznaczonych godzinach,
b) odbywają się w celach mieszkalnych oraz pomieszczeniach, w których przebywają
zatrudnieni ( stanowiska pracy),
c) przeprowadza wyznaczony funkcjonariusz,
d) zapowiadany przed rozpoczęciem w celu odpowiedniego przygotowania się osadzonych:
rozpoczęcie - 1 dzwonek,
zakończenie - 2 dzwonki,
e) do apelu osadzeni ustawiają się w miejscu widocznym dla odbierającego apel, kompletnej
odzieży dziennej – skazani w odzież więzienną, tymczasowo aresztowani oraz osadzeni w
oddziałach półotwartych w odzież własną, jeżeli taką posiadają,

f) zabronione jest uczestniczenie w apelu jedynie w bieliźnie osobistej lub piżamie.
2) Spożywanie posiłków, dostarczanych przez administrację Zakładu Karnego:
a) odbywa się w wyznaczonych godzinach,
b) posiłki dostarczane są do pawilonu,
c) wydawane są przez osadzonych funkcyjnych, a pobierane osobiście przez osadzonych,
d) uwagi oraz reklamacje, dotyczące jakości wydawanych posiłków należy zgłaszać
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 godziny od otrzymania posiłku,
e) w miejscu pracy spożywanie posiłków odbywa się w wyznaczonych miejscach,
f) skazani, którzy wychodzą po posiłek z celi mieszkalnej ( poza oddziałem półotwartym,
gdzie osadzeni korzystają z własnej odzieży) ubrani są w odzież skarbową i pełne obuwie.
3) Zajęcia sportowe:
a) odbywają się w obiektach sportowych – do dwóch godzin oraz w świetlicach do zajęć
sportowych w oddziałach mieszkalnych – według opracowanych planów i regulaminów z
zastrzeżeniem, że osadzonym wobec których wydano decyzje o osadzeniu w warunkach
przeludnienia, zapewnia się dodatkowe zajęcia kulturalno- oświatowe lub zajęcia z
zakresu kultury fizycznej i sportu,
b) uczestnictwo w zajęciach sportowych uzależnione jest od pozytywnej opinii lekarskiej,
c) osadzeni, którzy wyrazili chęć brania udziału w zajęciach sportowych prowadzonych na
boiskach sportowych przy oddziałach mieszkalnych K oraz C nie mogą opuszczać zajęć
sportowych na własną prośbę przed ich końcem. Zajęcia sportowe są przeprowadzane
zgodnie z planem zajęć sportowych. Sprowadzenie osadzonych w trakcie zajęć sportowych
możliwe jest jedynie za zgodą administracji ZK.
4) Ruch osadzonych po terenie:
a) poza obrębem pawilonów poruszanie się osadzonych odbywa się tylko pod dozorem
funkcjonariusza SW, mistrzów, nauczycieli lub innych wyznaczonych osób,
b) przemarsz grup osadzonych odbywa się w szyku zwartym pod dozorem, po prawej stronie
jezdni,
c) poza celą osadzeni poruszają się w kompletnym ubraniu i pełnym obuwiu – w okresie letnim,
po uprzednim ogłoszeniu, dopuszcza się przemarsz na plac spacerowy w krótkich
spodenkach i koszulce z krótkim rękawem oraz obuwiu miękkim typu sandały, zapinanymi
na pięcie. Zabrania się poruszania w rozpiętym ubraniu,
d) na zajęcia sportowe skazani mogą wychodzić ubrani w kompletne dresy, przy czym bluzy od
dresów nie mogą posiadać kapturów, obuwie sportowe lub skarbowe pełne a w okresie
od kwietnia do końca sierpnia zezwala się na noszenie koszulek z krótkim rękawem,
d) w czasie widzeń i zajęć szkolnych skazani ubrani są w odzież więzienną,
e) tymczasowo aresztowani pozostają we własnej odzieży,
f) każdorazowo przed opuszczeniem oddziału oraz na żądanie przełożonego osadzony musi
poddać się identyfikacji.
5) Spacery i kąpiele:
a) spacery odbywają się:
− spacer dla skazanych z pawilonu A, B – na placu spacerowym głównym,

b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)

− spacer skazanych z pawilonów L i M odbywa się na placu spacerowym przyległym do
pawilonu L,
− spacer tymczasowo aresztowanych i osadzonych z pawilonu P odbywa się na placu
spacerowym przyległym do pawilonu P,
− spacer osadzonych z Pawilonów F,G,H odbywa się na placu spacerowym przy pawilonie
F,
− spacer osadzonych z Pawilonu C odbywa się na placu spacerowym przyległym do
pawilonu,
− spacer dla osadzonych z Pawilonów D i E odbywa się na placu spacerowym przy
Pawilonie E,
− spacer osadzonych z Pawilonu K odbywa się na placach spacerowych przyległych do
pawilonu,
− spacer dla osadzonych z pawilonu N i O odbywa się na placu spacerowym przyległym do
pawilonu O.
spacer odbywa się w godzinach według ustalonych planów z zastrzeżeniem, że osadzonym
wobec których wydano decyzje o osadzeniu w warunkach przeludnienia, zapewnia się
spacer dłuższy o pół godziny,
w każdą sobotę w czasie dokonywania spacerów umożliwia się osadzonym trzepanie
posiadanych koców,
podczas korzystania ze spaceru na placu spacerowym, w ubiorze osadzonego dopuszcza
się długie albo krótkie spodnie oraz koszulkę z krótkim rękawem, którą można zdjąć w
okresie letnim,
czas trwania kąpieli wynosi przynajmniej 10 minut, przy czym czas wypływu wody z
armatury natryskowej nie może być krótszy niż 6 minut,
osadzeni korzystają z kąpieli w łaźni pawilonowej według ustalonych planów,
osadzeni po skończonych zajęciach na obiektach sportowych, korzystają z wody w celach
mieszkalnych,
kąpiel osadzonych zatrudnionych na rzecz Zakładu Karnego odbywa się w miejscu pracy,
chyba że brak jest tam łaźni. W takim przypadku osadzeni korzystają z kąpieli w oddziale
mieszkalnym.
osadzeni uczestniczący w zajęciach, prowadzonych w świetlicach do zajęć sportowych w
oddziałach mieszkalnych, korzystają z wody w celach mieszkalnych.

6) Palenie papierosów i tytoniu zabronione na terenie Zakładu Karnego. Dozwolone jest wyłącznie
w celach mieszkalnych wyznaczonych dla skazanych używających wyrobów tytoniowych oraz na
placach spacerowych w miejscach tylko do tego celu wyznaczonych, oznaczonych tabliczką "tu
wolno palić", z zachowaniem przepisów p-poż. W zakładach pracy znajdujących się na terenie
Zakładu Karnego, miejsce do palenia wyznacza pracodawca.
7) Zasady posiadania i pobierania rzeczy własnych z magazynu:
a) skazany może pobrać z magazynu i posiadać bez zgody Dyrektora w celi mieszkalnej:
- 2 koszulki,
- 2 bluzy sportowe lub 1 bluzę i 1 sweter,
- 1 spodnie dresowe,
- 2 pary butów,

- 1 kubek,
- sprzęt AGD i RTV - zgodnie z zasadami i wymogami wynikającymi z uregulowań niniejszego
porządku,
- pościel prywatną - za zgodą lekarza.
W celu odbioru w/w rzeczy z magazynu osadzeni składają zapotrzebowanie do kwatermistrzów
oddziałów.
b) skazany może posiadać bieliznę, pościel, odzież i obuwie otrzymane z Zakładu Karnego wpisane
do „karty rzeczy własnych” pokwitowane przez skazanego, wydane do użytkowania,
c) tymczasowo aresztowany korzysta z własnej odzieży, bielizny i obuwia,
d) skazani w pawilonach mieszkalnych typu półotwartego korzystają z własnej odzieży, bielizny i
obuwia w oddziale mieszkalnym.
8) Przedmioty jakie może posiadać skazany w celi mieszkalnej:
a) osadzony ma prawo posiadać w celi dokumenty związane z postępowaniem, którego jest
uczestnikiem, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, 9 litrów napojów, wyroby
tytoniowe, środki higieny osobistej, przedmioty osobistego użytku, zegarek, listy oraz fotografie
członków rodziny i innych osób bliskich, do 10 sztuk przedmiotów kultu religijnego o wymiarach nie
większych niż 250x150 mm, materiały piśmienne, notatki osobiste, do 5 sztuk książek (oprócz tych
wypożyczonych w Zakładzie Karnym z biblioteki), prasę o łącznej wadze do 0,5 kg, gry świetlicowe,
przy czym ustalony limit książek nie dotyczy podręczników oraz lektur szkolnych,
b) mając na uwadze konieczność zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w Zakładzie Karnym,
można zezwolić skazanemu na posiadanie w celi sprzętu elektronicznego wymienionego poniżej:
- odbiornika radiowego lub radiomagnetofonu z odtwarzaczem CD wraz z głośnikami
wbudowanymi w korpus odbiornika o wymiarach: szerokość do 50 cm wysokość – do 20 cm
głębokość – do 25 cm,
- gry telewizyjnej,
- magnetowidu,
- DVD,
- dekodera do telewizji cyfrowej,
- discmana,
- telewizor do 19 cali.
W przypadku uzyskania zgody na dostarczenie telewizora osadzony zobowiązuje się, aby
dostarczany telewizor posiadał parametry „telewizora LCD lub LED do 19 cali z wbudowanym
dekoderem DVB-T”. Nie dopuszcza się urządzeń wyposażonych w wbudowany monitor LCD, dyski
zewnętrzne i bezprzewodowe karty sieciowe. Piloty uniwersalne nie będą wydawane. Wszystkie
urządzenia oprócz TV mogą posiadać pilot zdalnego sterowania.
c) skazani mogą posiadać jednorazowo do pięciu płyt i pięciu kaset video oraz magnetofonowych,
d) ze względu na bezpieczeństwo osadzonych oraz bezpieczeństwo sieci elektrycznej wymagany
jest sprzęt oryginalny bez modyfikacji i przeróbek ze strony osób trzecich, w tym również serwisów,
e) wszystkie urządzenia elektryczne użytkowane na terenie jednostki muszą posiadać widoczne
znaki bezpieczeństwa typu B lub CE,

f) sprzęt elektroniczny i elektryczny nie może być fizycznie uszkodzony, musi być sprawny
technicznie oraz posiadać prawidłowo skręconą obudowę. Wszelkie przeróbki stają się podstawą
do zakwestionowania sprzętu RTV,
g) zezwala się na użytkowanie w celi mieszkalnej jednego odbiornika TV, jednego odbiornika
radiowego i CD,
h) dopuszcza się użytkowanie drugiego odbiornika TV w przypadku posiadania zgody na używanie
gry telewizyjnej i używania go tylko do tej gry,
i) zabrania się posiadania i użytkowania grzałek oraz urządzeń elektrycznych własnej konstrukcji,
j) pozwala się osadzonemu na posiadanie innych przedmiotów, w tym także podnoszących estetykę
pomieszczenia lub będących wyrazem kulturalnych zainteresowań skazanego; wymieniony sprzęt i
przedmioty można posiadać za zgodą Dyrektora, a w przypadku przeniesienia do innego pawilonu
wymagana jest ponowna zgoda Dyrektora na posiadanie w/w sprzętu i przedmiotów,
k) przed odbyciem kary dyscyplinarnej umieszczenia w celi izolacyjnej osadzony zdaje do magazynu
rzeczy własne oraz sprzęt RTV,
l) w przypadku zmiany oddziału mieszkalnego osadzony zdaje do magazynu pobrany wcześniej
sprzęt RTV i AGD,
m) wymagane jest wpisanie w/w sprzętu do karty depozytowej,
n) osadzony może posiadać czajnik o maksymalnej mocy do 1000 W lub grzałkę elektryczną o mocy
maksymalnej do 750 W, przy czym w celi mogą znajdować się maksymalnie dwa urządzenia do
gotowania wody,
o) skazany nie może posiadać w celi albo przekazywać do depozytu w trakcie pobytu w Zakładzie
Karnym przedmiotów, których wymiary lub ilość naruszają obowiązujący porządek albo utrudniają
konwojowanie,
p) w każdym przypadku zabrania się posiadania w magazynie rzeczy własnych przedmiotów w ilości
przekraczającej 12 kg - przedmioty te przesyła się na koszt skazanego do wskazanej przez niego
osoby, instytucji lub organizacji, a w uzasadnionym wypadku przedmioty te mogą być przesłane na
koszt Zakładu Karnego,
r) osadzonym, którzy mają przekroczone w/w limity nie będą wydawane zgody na otrzymanie
dodatkowych rzeczy własnych z zewnątrz,
s) skazany nie może posiadać, poza depozytem, środków łączności oraz przedmiotów i
dokumentów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w Zakładzie
Karnym,
t) przy zmianie miejsca zakwaterowania osadzony zobowiązany jest zabrać ze sobą wszystkie rzeczy
własne oraz rzeczy wydane przez administrację Zakładu Karnego,

u) za zawinione zniszczenie, uszkodzenie albo zagubienie przedmiotów wydanych przez
administrację Zakładu Karnego osadzeni ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną oraz materialną,
w) zabrania się handlu oraz przekazywania innym osadzonym przedmiotów należących do
osadzonych bądź wydanych przez administrację – za rzeczy utracone w ten sposób administracja
nie ponosi odpowiedzialności,
z) Zakład Karny w Czarnem nie odpowiada za rzeczy własne osadzonego posiadane w celi
mieszkalnej.
9) Przyjęcia przez kierownictwo Zakładu Karnego, lekarzy, składanie próśb, skarg i wniosków:
a) Dyrektor lub osoba go zastępująca, kierownicy działów oraz osoby je zastępujące przyjmują
skazanych raz w tygodniu,
b) zgłoszenia na rozmowę do Dyrektora i Zastępców Dyrektora lub Kierowników działów oraz
Dyrektora ZOZ przyjmowane są przez wychowawcę i odnotowywane w książce rozmów z
kierownictwem Zakładu Karnego,
c) zgłoszenia do lekarza przyjmowane są codziennie,
d) przyjęcia przez kierownictwo odbywają się w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00 w oddziałach
mieszkalnych, natomiast przez Dyrektora szpitala lub Kierownika Ambulatorium odbywają się w
Ambulatorium co najmniej raz w tygodniu według aktualnego harmonogramu w godz. od 8.00 do
9.00, a przyjęcia skazanych zatrudnionych w godz. 17.00 do 19.00 - po godzinach pracy,
e) w sprawach bardzo ważnych można zgłaszać się o każdej porze dnia do przełożonych,
f) skazani zatrudnieni w sprawach produkcyjnych zgłaszają się do pracowników tych
przedsiębiorstw w terminie i trybie ustalonym przez dyrekcję przedsiębiorstwa,
g) przyjęcia lekarskie odbywają się w oddziałach mieszkalnych
poniedziałek – D,
wtorek – N, C1, C2,
środa – O, P,
czwartek – K, , E
piątek – F,G,H po godzinie 16
osadzeni uczniowie będą doprowadzani do lekarza dyżurnego przed zajęciami szkolnymi lub po
zajęciach szkolnych,
h) zgłoszenia do lekarza dyżurnego odbywają się w nagłych wypadkach,
i) na prośbach skargach i wnioskach osadzeni zamieszczają imię i nazwisko, imię ojca i nr
ewidencyjny, a na prośbach wewnętrznych dodatkowo nr pawilonu mieszkalnego. Prośby powinny
być podpisane jedynie własnym imieniem i nazwiskiem.
j) leki wydawane są dwa razy dziennie lub częściej – zgodnie z zaleceniem lekarza,

k) po wydawane lekarstwa osadzeni zgłaszają się z własnym napojem, a tabletki spożywają
natychmiast po ich otrzymaniu, w obecności wydającego lekarstwa – funkcjonariusze mogą
dokonać kontroli jamy ustnej osadzonego.
10) Widzenia:
a) odbywają się w każdą sobotę i niedzielę oraz w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w sali
widzeń, w godzinach 8.00 - 16.00,
b) zgłoszenia osób odwiedzających przyjmowane są do godzinach 14.00,
c) widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się w wyznaczonym
pomieszczeniu w dni powszednie oraz w dni, w których udzielane są widzenia w godzinach 9.00 –
14.30,
d) w widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, a w uzasadnionych
przypadkach dyrektor może zdecydować o udziale w widzeniu większej liczby osób pełnoletnich
odwiedzających skazanego,
e) liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu,
f) osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich,
g) skazani sprawujący stałą pieczę nad dziećmi do lat 15 mogą korzystać z jednego dodatkowego
widzenia w miesiącu z dzieckiem/ćmi trwającego 60 minut - w/w dzieci winny być wpisane do karty
widzeń na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzających sprawowanie stałej pieczy
(skróconego aktu urodzenia lub innego dokumentu potwierdzającego sprawowanie stałej pieczy
nad dzieckiem), a widzenie może odbywać się tylko pod opieką osoby pełnoletniej,
h) (skreślony),
i) skazani mogą korzystać z dwóch widzeń w miesiącu, a za zgodą dyrektora Zakładu Karnego,
wykorzystać je jednorazowo,
j) nagrodę w postaci dłuższego widzenia realizuje się jednorazowo w całym wymiarze,
k) skazani na widzeniu ubrani są w odzież więzienną,
l) w czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów zakupionych
przez odwiedzających na terenie Zakładu Karnego - artykuły żywnościowe i napoje, które nie
zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej,
m) w czasie widzenia umożliwia się odwiedzającym złożenie zamówienia na zrealizowanie paczki
żywnościowej w ramach limitu wynikającego z Kodeksu karnego wykonawczego, z uwzględnieniem
zasad ich realizacji. Szczegółowe zasady realizacji paczki żywnościowej są podane do wiadomości
skazanych oraz ich rodzin w formie ogłoszenia na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń i w
sali widzeń,
n) osadzony udający się na widzenie bez osoby dozorującej w osobnym pomieszczeniu, może

zabrać ze sobą: prześcieradło, koce, poduszkę, ręczniki, mydło, czajnik, kubki, herbatę, kawę,
o) czas trwania widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej wynosi do 120 minut,
p) widzenia udzielane między osadzonymi tutejszego Zakładu, a będącymi najbliższą rodziną,
realizowane są w dni powszednie, w godzinach pracy administracji w sali widzeń,
q) za zgodą Dyrektora, po spełnieniu przesłanek oraz na zasadach ustalonych w regulaminie
korzystania przez osadzonych na terenie Zakładu Karnego w Czarnem z komunikatora
internetowego Skype, skazani mogą korzystać z kontaktu z osobami bliskimi (rodzicami,
rodzeństwem, żoną, konkubiną, dziećmi) za pomocą Skype’a,
r) widzenia tymczasowo aresztowanych odbywają się z uwzględnieniem zasad określonych w
Kodeksie karnym wykonawczym.
11) Posługi religijne:
a) osadzeni mogą korzystać z posług religijnych kościoła katolickiego:
- w soboty o godzinie 15.00 i 16.00 i w niedziele o godzinie 10.00 i 11.00 w kaplicy zakładowej w/g
grafików,
- msza dla tymczasowo aresztowanych odbywa się w czwartki o godzinie 10.00,
- katecheza odbywa się we wtorki i w czwartki o godzinie 16.00 w kaplicy,
- nabożeństwo pokutne odbywa się w piątki o godzinie 15.00,
- przygotowania do Chrztu oraz do Komunii Świętej oraz do Bierzmowania odbywają się w soboty o
godzinie 17.00 w okresie od 01.10. do 31.05.,
- nabożeństwo Maryjne odbywa się w pierwsze soboty miesiąca o godzinie 10.00,
b) osadzeni mogą być odwiedzani przez kapelana albo kanonicznie uprawnionego przedstawiciela
kościoła lub wyznania, w celach i innych pomieszczeniach, w których przebywają,
c) spotkania świadków Jehowy odbywają się niedziele w godzinach 13.30 - 16.30 i w czwartki w
godzinach 15.30 - 18.00 (spotkania indywidualne) w sali w budynku nr 39,
d) spotkania Ewangelicznego Związku Braterskiego odbywają się dwa razy w tygodniu w ustalonych
w planie dniach i godzinach, w świetlicy centralnej,
e) spotkania Adwentystów Dnia Siódmego odbywają się raz w tygodniu w czwartki w godzinach
13.00 - 15.00, w sali budynku 39,
f) osadzeni uczestniczący w posługach religijnych, po zmianie pawilonu zobowiązani są do
powiadomienia wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych za pośrednictwem wychowawcy
pawilonu, w którym obecnie przebywają, o zamiarze uczestniczenia w posługach religijnych, w celu
stworzenia nowego wykazu uczestniczących w w/w posługach,
g) w związku z możliwością zmian zarówno podmiotów chcących świadczyć posługi religijne na
terenie Zakładu Karnego jak i terminów – w/w uregulowania mogą ulec zmianie, o czym
każdorazowo osadzeni będą informowani.
12) Zakupy artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do

sprzedaży w Zakładzie:
a) odbywa się 3 razy w miesiącu, w godzinach od 8.00 – 18.00 w kantynie Zakładu Karnego –
według planu,
b) każdy osadzony informowany jest o wysokości kwoty, za którą może dokonać zakupu poprzez
otrzymanie kopii paragonu wystawionego przez dział finansowy,
c) osadzony może dokonywać zakupów żywnościowych, papierosów, artykułów piśmienniczych
oraz podręczników szkolnych, a innych udostępnionych do sprzedaży – za indywidualną zgodą
Dyrektora,
d) osadzony doprowadzany jest w dniu zakupu do kantyny przez wyznaczonego funkcjonariusza,
e) zakup w kantynie odbywa się bezgotówkowo.

13) Przyjmowanie i wydawanie korespondencji oraz paczek:
a) korespondencję skazanego wysyłaną na zewnątrz administracja Zakładu Karnego przyjmuje w
dni robocze, a korespondencję urzędową codziennie w godzinach 7.00 - 20.00,
b) korespondencję kierowaną do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i innych
międzynarodowych organów ochrony praw człowieka osadzeni mogą złożyć w odrębnych skrzynek
przeznaczonych na taką korespondencję lub przekazać wychowawcy,
c) korespondencję prywatną wysyłaną na zewnątrz, skazany przekazuje do wysłania w sposób
umożliwiający jej cenzurę,
d) w przypadku wysyłania przesyłki poleconej wraz z korespondencją skazany przekazuje
wypełniony druk „potwierdzenia nadania przesyłki poleconej”,
e) przyjmujący w Zakładzie Karnym korespondencje urzędową wysyłaną przez skazanego wydaje
nadawcy pisemne potwierdzenie jej odbioru oraz odnotowuje na kopercie datę odbioru. Pisemne
potwierdzenie odbioru wypełnia skazany,
f) skazany nie posiadający środków pieniężnych otrzymuje od administracji Zakładu Karnego papier,
koperty oraz znaczki na dwie przesyłki ekonomiczne w miesiącu o masie do 20g,
g) koszty przesłania wniosków, skarg i próśb adresowanych do organów wymienionych w art. 8a § 3
Kodeksu karnego wykonawczego ponosi skazany, a jeżeli nie posiada środków pieniężnych,
otrzymuje od administracji Zakładu Karnego papier, koperty i znaczki pocztowe poza limitem
określonym w pkt 13 lit. f,
h) korespondencja skazanego pozbawionego wolności z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym
adwokatem lub radcą prawnym nie podlega cenzurze, nadzorowi oraz zatrzymaniu,
i) Przepis ppkt h stosuje się odpowiednio do korespondencji prowadzonej z organami ścigania,

wymiaru sprawiedliwości i innymi organami państwowymi, organami samorządu terytorialnego,
Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka, organami powołanymi na podstawie
ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących ochrony praw
człowieka oraz przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został
zaaprobowany przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do
reprezentowania skazanego przed tym Trybunałem,
j) korespondencję tymczasowo aresztowanego administracja przekazuje właściwemu organowi
dysponującemu,
k) w paczkach odzieżowo – higienicznych mogą być dostarczone tylko te artykuły, na które
osadzony otrzymał zgodę,
l) waga paczki odzieżowo-higienicznej nie może przekroczyć 5 kg,
m) skazany posiadający środki do dyspozycji, może dokonać zakupu paczki żywnościowej poprzez
złożenie zamówienia na paczkę u wychowawcy,
n) wymiary paczki higieniczno-odzieżowej nie mogą przekroczyć: 30 cm x 50 cm x 80 cm z
zastrzeżeniem, że paczki nie spełniające tych wymogów zostaną odesłane na koszt nadawcy lub
oddane osobie przekazującej,
o) paczki odzieżowo-higieniczne mogą być dostarczane do Zakładu bezpośrednio przez nadawcę
paczki albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji lub osoby, a w szczególności przez
pocztę, firmę kurierską i gończą w godzinach 7.00 – 13.00 w dni powszednie oraz w godzinach 8.00
– 16.00 – w dni wolne od pracy oraz w dni świąteczne,
p) paczki odzieżowo-higieniczne dostarczane bezpośrednio przez jej nadawcę lub osobę
przekazującą podlegają kontroli w obecności tej osoby. Paczki takie muszą być opisane, tzn.
umieszczony musi być czytelny adres osoby przekazującej – z jej imieniem i nazwiskiem,
q) paczki odzieżowo-higieniczne zawierające przedmioty niebezpieczne lub niedozwolone nie będą
przyjmowane do Zakładu Karnego.
14) Inne kontakty:
a) osadzony może bezpośrednio kontaktować się z przedstawicielami stowarzyszeń, fundacji,
organizacji oraz instytucji, których celem działania jest realizacja zadań w wykonywaniu orzeczeń
oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych,
b) spotkania te odbywają się w dni robocze w godzinach urzędowania administracji w
wyznaczonym miejscu,
c) skazany może bezpośrednio kontaktować się z podmiotami, o których mowa w art. 8 § 3 KKW, tj.
ze swoim obrońcą, pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym oraz
przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez
Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania skazanego
przed tym Trybunałem, podczas nieobecności innych osób, a rozmowy z tymi osobami w trakcie
widzeń i rozmowy telefoniczne nie podlegają kontroli. spotkania te odbywają się w dni robocze w

godzinach urzędowania administracji w wyznaczonym miejscu,
d) rozmowy telefoniczne skazanego z obrońcą nie podlegają kontroli i realizowane są w godzinach
urzędowania administracji,
e) przed zrealizowaniem połączenia skazany musi zgłosić chęć realizowania tego typu połączeń oraz
przedłożyć dokument, z którego wynika umocowanie adresata połączenia, i na podstawie którego
można zweryfikować numer telefonu.
15) Przyznawanie nagród i ulg oraz wymierzanie kar:
a) nagrody przyznaje Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona – z urzędu lub na pisemny
wniosek przełożonego,
b) nagrodę, o której mowa w art. 138 § 1 pkt 7) Kodeksu karnego wykonawczego udziela się z
odbiorem przez osobę najbliższą lub godną zaufania,
c) skazany zakwalifikowany do odbywania kary w Zakładzie Karnym typu półotwartego drugą i
następną w/w nagrodę może wykorzystać bez odbioru,
d) kary dyscyplinarne wymierza Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona,
e) za niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków pracownika, w tym nieusprawiedliwioną
obowiązującymi przepisami absencję w pracy, sporządzony jest wniosek o wymierzenie kary
dyscyplinarnej
16) Korzystanie z samoinkasującego aparatu telefonicznego:
a) korzystanie z aparatu telefonicznego samoinkasującego na własny koszt albo na koszt rozmówcy
odbywa się w godzinach 8.00 – 12.00 oraz 14.00 – 17.30. W godzinach 18.30 - 20.30 mogą
skorzystać skazani, zatrudnieni poza oddziałem mieszkalnym, którzy z powodu świadczenia pracy
nie mogli skorzystać z telefonu do godz. 17.30.
b) korzystanie z samoinkasującego aparatu telefonicznego następuje według kolejności zgłoszeń,
c) rozmowy odbywają się w oddziałach mieszkalnych z zainstalowanymi aparatami telefonicznymi,
d) czas rozmowy wynosi do 10 minut, przy czym limit ten nie dotyczy rozmów z podmiotami, o
których mowa a art. 8 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego,
e) tymczasowo aresztowany może korzystać z aparatu telefonicznego, za zgodą organu, do którego
dyspozycji pozostaje, na zasadach określonych w regulaminie organizacyjno-porządkowym
wykonywania tymczasowego aresztowania. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do
dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej.
17) Do obowiązków skazanych „funkcyjnych” należy:
a) przedstawianie wychowawcy oddziału propozycji w zakresie organizacji zajęć kulturalnooświatowych i sportowych w oddziale,

b) pomoc w przygotowywaniu zajęć świetlicowych w oddziale, dbałość o wygląd świetlicy,
c) organizacja zespołów zainteresowań po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą zasad
działalności koła zainteresowań,
d) pomoc w przygotowywaniu różnorodnych zajęć świetlicowych w oddziale,
e) sporządzanie listy chętnych osób do wypożyczenia książek z biblioteki centralnej,
19) Regulacje dotyczące skazanych, przebywających w pomieszczeniach mieszkalnych:
a) dyżur w celi wyznacza wychowawca lub oddziałowy, a zmiana kolejności może nastąpić tylko za
zgodą wychowawcy lub oddziałowego,
b) dyżur w celi pełni jeden z osadzonych przez jeden dzień,
c) dyżur polega na wykonywaniu prac porządkowych,
d) osadzeni są zobowiązani do utrzymywania należytego porządku i czystości w miejscu
przebywania,
e) łóżka w celach winny być zasłane w porze dziennej,
f) osadzony jest obowiązany utrzymywać należytą czystość i dbać o schludny wygląd,
g) osadzeni mają obowiązek dbać o użytkowaną odzież oraz sprzęt kwaterunkowy,
h) wymiana odzieży oraz pościeli odbywa się w oddziałach mieszkalnych,
i) światło w celach zapala się w przypadku ograniczenia widoczności, a gasi po ogłoszeniu ciszy
nocnej,
j) osadzeni zobowiązani są do segregacji śmieci,
k) zobowiązuje się wszystkich osadzonych do racjonalnego i oszczędnego gospodarowania energią
elektryczną oraz wodą – w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia w/w zasad w stosunku do
osadzonego będą wyciągane konsekwencje – w tym dyscyplinarne.
20) Osadzonym zabrania się:
a) samowolnego zmieniania ustawienia wyposażenia celi,
b) zdejmowania ram okiennych,
c) wieszania w oknach firan i zasłon,
d) wyrzucania śmieci przez okno,
e) uprawiania sportów walki,
f) stosowania środków sztucznie wspomagających rozwój tkanki mięśniowej,
g) zasłaniania wizjerów i łóżek,
h) podłączania do sieci elektrycznej i radiofonicznej jakichkolwiek nietypowych przedłużaczy,

grzałek, maszynek elektrycznych i głośników,
i) produkowania jakichkolwiek przedmiotów i zbywania tych przedmiotów bez zezwolenia
Dyrektora,
j) naklejania bezpośrednio na ścianach różnego rodzaju zdjęć, widokówek, wycinków z prasy,
niszczenia ścian, zawieszania jakichkolwiek przedmiotów na ścianie zewnętrznej,
k) niszczenia sprzętu kwaterunkowego,
l) otrzymywania w korespondencji czasopism bez zgody dyrektora,
m) otrzymywania i noszenia bluzy z kapturem oraz zasłaniania twarzy,
n) gromadzenia różnego rodzaju opakowań po spożytych artykułach żywnościowych i innych
zakupionych w kantynie lub pochodzących z paczek - w szczególności pojemników plastikowych
oraz szklanych,
o) przerabiania odzieży wydanej przez Zakład Karny,
p) noszenia pidżam w porze dziennej jako odzież wierzchnią,
q) przekazywania osobom trzecim sprzętu i rzeczy należących do osadzonego bez zgody Dyrektora,
r) poruszania się osadzonych poza obrębem celi w pawilonie mieszkalnym w odzieży innej niż
odzież więzienna - wyjątek stanowi uczestnictwo w zajęciach kulturalno-oświatowych i świetlicy do
zajęć sportowych.
21) Osadzonym zezwala się:
a) na dodatkowe elementy wystroju pomieszczeń mieszkalnych w uzgodnieniu z wychowawcą
oddziału w postaci
- małych kwiatów do 3 sztuk w celi nie przytwierdzonych do sufitu,
- innych - za indywidualną zgodą Dyrektora,
b) na korzystanie z odbiorników TV w celach mieszkalnych, w sposób nie zakłócający ciszy nocnej i
spokoju w ciągu dnia:
- w dni robocze – od 7.00 do 23.30,
- w dni robocze, po których następują dni świąteczne – od 7.00 do 1.00,
- w dni świąteczne, po których następują dni robocze – od 7.00 do 23.30,
- w dni świąteczne, po których następują dni świąteczne – od 7.00 do 1.00,
c) na leżenie na zaścielonym łóżku w porze dziennej w ubraniu,
d) na korzystanie ze świetlicy, w której znajduje się odbiornik TV – w godzinach od 8.00 do 21.00,
zgodnie z zatwierdzonym grafikiem,
e) na spożywanie napojów w czasie trwających zajęć sportowych na terenie placów sportowych.
22) Zakres zezwoleń może być w uzasadnionych przypadkach ograniczony.
23) Każdy osadzony zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, zastosowania się do instrukcji alarmowych na wypadek powstania pożaru
znajdujących się na terenie jednostki w zakresie p-poż. oraz do informowania oddziałowych o
zauważonych zagrożeniach stanu bezpieczeństwa pożarowego, jak również alarmowania przy
pomocy instalacji przyzywowej o zaistniałym pożarze.
24) Zasady przebywania osadzonych w oddziałach szpitalnych:
a) osadzony ma prawo posiadać w celi artykuły żywnościowe, środki higieny osobistej, przedmioty
osobistego użytku, materiały piśmienne, osobiste notatki i zapiski oraz książki, prasę i gry
świetlicowe,
b) w trakcie leczenia osadzony może posiadać inne przedmioty za odrębną zgodą Dyrektora

Zakładu Karnego wydaną po zasięgnięciu opinii Dyrektora szpitala,
c) na czas przebywania w oddziałach szpitalnych nie obowiązują wcześniej wydane zgody Dyrektora
Zakładu Karnego na posiadanie innych przedmiotów,
d) przed umieszczeniem w oddziale szpitalnym osadzony pozostawia w magazynie depozytowomundurowym wszystkie niedozwolone do posiadania w celi przedmioty oraz pościel,
e) w oddziałach szpitalnych korzysta się wyłącznie z pościeli będącej w użytkowaniu tych
oddziałów,
f) po zakończeniu pobytu w oddziale szpitalnym osadzonemu ponownie wydaje się zdeponowane
na czas leczenia w magazynie mundurowym przedmioty oraz pościel,
g) osadzony w trakcie pobytu w oddziale szpitalnym obowiązany jest przestrzegać regulaminu
wewnętrznego pobytu w szpitalu Zakładu Karnego,
h) osadzeni w trakcie pobytu w oddziale szpitalnym odbywają spacer według wskazań lekarskich na
placu spacerowym przy oddziale szpitalnym,
i) miejsce odbywania widzeń dla osadzonych w oddziałach szpitalnych każdorazowo określa Służba
Zdrowia,
j) zabrania się palenia papierosów i tytoniu w oddziałach szpitalnych.
25) Inne regulacje:
a) w dni wolne od pracy wychowawcy dyżurni pełną służbę w godzinach od 8.00- 16.00,
b) osadzeni mogą prenumerować prasę codzienną i inną - z wyłączeniem pism o treściach
pornograficznych i nacjonalistycznych,
c) spotkania grupy Anonimowych Alkoholików odbywają się w niedziele w godzinach 16.00 - 17.30,
d) skazany zakwalifikowany do odbywania kary w Zakładzie Karnym typu półotwartego a
odbywający karę w Zakładzie Karnym typu zamkniętego korzysta z uprawnień decyzji
klasyfikacyjnej, przy czym ze względu na zachowanie bezpieczeństwa i porządku w Zakładzie:
- korespondencja prywatna skazanych podlega cenzurze, rozmowy telefoniczne i rozmowy w
trakcie widzeń podlegają kontroli,
- poruszanie się po terenie Zakładu podlega ogólnym zasadom tut. Zakładu,
- nagrodę, o której mowa w art. 138 § 1 pkt 7) Kodeksu karnego wykonawczego udziela się według
zapisu pkt 15) lit c) niniejszego paragrafu,
e) w oddziałach szkolnych uczniom zezwala się:
- na korzystanie z oryginalnych lampek nocnych, spełniających wymogi bezpieczeństwa - do
godziny 24.00,
- na korzystanie ze świetlicy w godzinach określonych przez wychowawcę,
- na dostęp do świetlicy do zajęć sportowych w porach i dniach wolnych od nauki i pracy według
grafiku,

- na korzystanie z dodatkowych zajęć sportowych w obiekcie sportowym w soboty w godzinach
8.00 - 12.00. Czas zajęć wynosi do 120 minut i realizowany jest według planu zajęć sportowych lub
wykazu,
- skazanym uczniom umożliwia się za indywidualną zgodą Dyrektora Zakładu Karnego, udział w
widzeniach organizowanych przez tutejsze Centrum Kształcenia Ustawicznego,
f) na zasadach określonych w Regulaminie korzystania przez osadzonych na terenie Zakładu
Karnego w Czarnem ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu dla osadzonych, w
ramach centralnego łącza skazani mogą korzystać z dostępu do wybranych serwisów, w tym
również do Biuletynu Informacji Publicznej Służby Więziennej.
§ 3. Przepisy szczególne dla Zakładu typu półotwartego w oddziałach F,G,H Zakładu Karnego w
Czarnem:
1) cele pozostają otwarte przez całą dobę,
2) skazani zobowiązani są do przebywania w swoich celach w czasie posiłków, apeli, zarządzonych
kontroli i wizytacji cel mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych oraz porze nocnej,
3) skazani korzystają z własnej odzieży, bielizny i obuwia w oddziale z wyłączeniem przemarszów,
wyjść do wychowawców, na rozmowy z kierownictwem oraz do lekarza – wówczas skazani powinni
być kompletnie ubrani w odzież więzienną oraz pełne buty. Na zajęciach sportowych oraz
spacerach skazani mogą przebywać we własnej odzieży sportowej i obuwiu sportowym,
4) skazani mogą korzystać z trzech widzeń w miesiącu, które mogą być połączone za indywidualną
zgodą Dyrektora,
5) widzenia skazanych podlegają nadzorowi administracji Zakładu Karnego; rozmowy skazanych w
trakcie widzeń mogą podlegać kontroli administracji Zakładu Karnego,
6) rozmowy telefoniczne podlegają kontroli, skazani mogą przeprowadzać rozmowy telefoniczne w
porze dziennej w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz od 13.00 do apelu wieczornego wyłączając czas
spożywania posiłków, apeli, kontroli administracji Zakładu Karnego,
7) korespondencja prywatna skazanych podlega cenzurze. Korespondencję prywatną skazany
przekazuje w sposób umożliwiający jej cenzurę,
8) osadzeni mogą palić wyroby tytoniowe oraz użytkować e-papierosy w palarni w czasie
nieprzeznaczonym na sen,
9) skazani korzystają z zajęć sportowych według grafików, wykazów i planów,
10) skazani mogą korzystać ze świetlicy KO oraz zajęć sportowych w godzinach od 7.00 do 20.45,
11) skazani mogą korzystać z kuchni w oddziale mieszkalnym w godzinach od 8.00- 19.30. Z kuchni
jednocześnie może korzystać trzech skazanych.
§ 4. 1. Oddział mieszkalny K1 Zakładu Karnego w Czarnem jest zakładem karnym typu

zamkniętego z celami mieszkalnymi przeznaczonymi dla skazanych odbywających karę
pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego.
1)cele mieszkalne pozostają otwarte od apelu porannego do godziny 18.00,
2) skazani zobowiązani są do przebywania w swoich celach w czasie posiłków, apeli, zarządzonych kontroli
i wizytacji cel mieszkalnych oraz pomieszczeń gospodarczych.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem
w sprawie porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Czarnem.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2019r.
DYREKTOR
ZAKŁADU KARNEGO W CZARNEM
/…/
ppłk mgr Wojciech Brzozowski

