ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 32/2018
DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO
W GŁOGOWIE
z dnia 25 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 33/2017 z dnia 19 maja 2017 r w sprawie
porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Głogowie
Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 2, 7 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631 z późn. zm.1 ), art. 73 § 2 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2017 r poz. 665 2),
§ 14 ust 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r w
sprawie regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonania kary pozbawienia
wolności (Dz. U. z 2016 r poz. 2231) oraz § 11 ust. 3 zarządzenia nr 21/2012 Dyrektora
Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji
ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach
organizacyjnych Służby Więziennej (niepublikowane) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 33/2017 z dnia 19 maja 2017 r w sprawie porządku
wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Głogowie zmieniam załącznik nr 5
odpowiednio załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Dyrektor
Zakładu Karnego w Głogowie
ppłk Andrzej Zalewski
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Zmiany tekstu niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2017 r. poz. 631, 1321, z 2018 r. poz. 138,730
Zmiany tekstu niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz.U. 2017 r. poz.204,665, 666,768. 1452,2217.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia wewnętrznego nr 32/2018
w sprawie zmiany zarządzenia nr 33/2017
dyrektora Zakładu Karnego w Głogowie
z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie porządku
wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Głogowie

ZASADY
przyjmowania, posiadania i użytkowania sprzętu audiowizualnego i komputerowego
w Zakładzie Karnym w Głogowie

1.

2.

3.

4.

5.

Do zakładu jest przyjmowany sprzęt elektroniczny:
a) sprawny technicznie,
b) pozbawiony widocznych uszkodzeń mechanicznych, posiadający wszystkie sprawne śruby obudowy (zastrzega się
brak dopuszczenia sprzętu w przypadku niemożności otwarcia sprzętu poprzez zastosowanie nietypowych śrub,
zaczepów bądź ryzyka uszkodzenia przy otwarciu
c) spełniający wymogi współpracy z instalacjami elektrycznymi powszechnie stosowanymi w budownictwie
mieszkaniowym,
d) pozbawiony urządzeń służących do kopiowania i zapisu oraz transmisji i odbioru danych (np.: nagrywarki, kamery,
karty sieciowe, modemy, Wi-Fi), czytniki kart pamięci,
e) nieposiadający gniazd USB lub z gniazdami zdemontowanymi i zabezpieczonymi przed nieautoryzowanym dostępem
oraz bez dodatkowych funkcji typu GPS, Bluetooth, funkcji telefonu itp.
f) dopuszczalnymi modelami konsol są: Sony Playstation 1 oraz Playstation 2 wraz z jedną kartą pamięci nie większą
niż 8 MB oraz wyłącznie z padami przewodowymi.
Użytkownik obowiązany jest dysponować licencjami zainstalowanych programów, chronionych prawami autorskimi, łącznie
z systemem operacyjnym, z wyjątkiem oprogramowania darmowego (freeware, adware, open source).
g) Sprzęt elektroniczny jest przyjmowany w piątki, w godzinach pracy administracji, za wyjątkiem dni: 1 stycznia (Nowy
Rok), 6 stycznia (Święto Trzech Króli), 1 maja, 3 maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała,
15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 25 grudnia, 26 grudnia.
Dostarczone piloty i inny sprzęt drobny powinien być otwarty, jednocześnie zastrzega się możliwość nieprzyjęcia
sprzętu w przypadku niemożności otwarcia go poprzez zastosowanie nietypowych śrub, zaczepów bądź ryzyka
uszkodzenia przy otwarciu,
Sprzęt elektroniczny podlega kontroli na zasadach określonych w art. 116 § 4 Kkw i powinien być używany:
a) zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
b) w sposób niezakłócający porządku w celi, zasad współżycia społecznego i spokoju współosadzonych, a także
nienarażający na utratę zdrowia lub życia.
Ujawnienie przypadków:
a) użytkowania niesprawnego sprzętu elektronicznego,
b) dokonywania własnoręcznych napraw i przeróbek przewodu zasilającego,
c) bezpośredniego podłączania sprzętu elektronicznego do przewodów napięciowych,
d) jakiejkolwiek ingerencji w instalacje, w które jest wyposażona cela mieszkalna,
e) przekazywania sprzętu elektronicznego innym osadzonym,
f) uszkodzenia plomb zabezpieczających,
g) czerpania korzyści z użyczania sprzętu,
h) używania nieoryginalnego oprogramowania i dysków CD i DVD
i) naruszenia zasad, o których mowa w pkt. 1, 2 i 4
skutkuje cofnięciem zgody na posiadanie i użytkowanie sprzętu elektronicznego w celi mieszkalnej.
Administracja Zakładu Karnego w Głogowie:
a) nie dokonuje napraw sprzętu elektronicznego stanowiącego własność osadzonego,
b) nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu elektronicznego, których sprawcą jest inny osadzony,
c) nie dokonuje kasacji sprzętu elektronicznego.

Oświadczam, że w wypadku przetransportowania mnie do innej jednostki penitencjarnej lub opuszczenia jej z
innych przyczyn, odbioru posiadanego przeze mnie sprzętu elektronicznego pozostawionego w Zakładzie Karnym w
Głogowie, dokona:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji uprawnienia osoby osadzonej
w Zakładzie Karnym w Głogowie do otrzymania sprzętu audiowizualnego przez Dyrektora Zakładu Karnego
w Głogowie, z siedzibą przy ul. Lipowej 21, 67-200 Głogów, e-mail: zk_glogow@sw.gov.pl, tel. 76 834 29 01, zgodnie z
art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1).”

data [DD-MM-RRRR]

zostałem zapoznany z niniejszymi zasadami i zobowiązuję
się do ich bezwzględnego przestrzegania

