ZARZĄDZENIE NR 94/2018
Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem
z dnia 9 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem
z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie porządku wewnętrznego Zakładu Karnego w Czarnem.
Na podstawie art. 73 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U z 1997 r.,
Nr 90, poz. 557, z późn. zm.), § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia
2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnoporządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2231) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia
2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2290), zarządza się co następuje:
§ 1.
Z zarządzeniu nr 9/2017 w sprawie porządku wewnętrznego Zakładu Karnego w Czarnem wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 3. otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Przepisy szczególne dla zakładu karnego typu półotwartego w oddziałach N oraz O Zakładu Karnego
w Czarnem:
1) cele pozostają otwarte od apelu porannego do apelu wieczornego,
2) skazani zobowiązani są do przebywania w swoich celach w czasie posiłków, apeli, zarządzonych
kontroli i wizytacji cel mieszkalnych oraz pomieszczeń gospodarczych,
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 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) skazani korzystają z zajęć sportowych według grafików, wykazów i planów,
9) po otwarciu cel palenie papierosów i tytoniu dozwolone jest wyłącznie w palarniach, natomiast po
ich zamknięciu wyłącznie w celach mieszkalnych.

2. Dodaje się § 4. w brzmieniu:
„§ 4. Oddział mieszkalny M Zakładu Karnego w Czarnem jest zakładem karnym typu zamkniętego z celami
mieszkalnymi przeznaczonymi dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie
karnym typu półotwartego. W oddziale tym:
1) cele mieszkalne pozostają otwarte od apelu porannego do apelu wieczornego,
2) skazani zobowiązani są do przebywania w swoich celach w czasie posiłków, apeli, zarządzonych kontroli
i wizytacji cel mieszkalnych oraz pomieszczeń gospodarczych.
§ 2.
W pozostałym zakresie zarządzenie pozostaje bez zmian.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2018 r.
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