ZARZĄDZENIE NR 65/2018
DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO NR 1 W GRUDZIĄDZU
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym Nr 1
w Grudziądzu z późniejszymi zmianami.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010
roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1542) oraz art. 73 § 2 i art. 209 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 652
z późn. zm1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 10/2018 Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu
z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym Nr 1
w Grudziądzu wprowadza się następujące zmiany:
1) § 7 ust. 16 otrzymuje nowe brzmienie:
„16. Ustala się następujące ilości bielizny i innych przedmiotów, które osadzony
może posiadać w celi izolacyjnej:
1) bielizna osobista (majtki - nie więcej niż 4 szt., osadzone kobiety - staniki bez fiszbin
- 2 szt.),
2) rajstopy, skarpety – nie więcej niż 4 pary,
3) środki higieny osobistej – grzebień lub szczotka do włosów, szczoteczka
do zębów, pasta do zębów, mydło w kostce, szampon do włosów, pakiet higieniczny
(dla kobiet),
4) zegarek nie posiadający funkcji łączności oraz rejestracji obrazu i dźwięku,
5) listy oraz fotografie członków rodziny i innych bliskich osób,
6) przedmioty kultu religijnego,
7) materiały piśmiennicze (papier, długopis), notatki osobiste, książki, prasa,
8) nożyki do golenia, wydawane osadzonemu mężczyźnie na czas

wykonywania

czynności pielęgnacyjnych, a następnie deponowane poza celą izolacyjną,
9) 1 czajnik bezprzewodowy o pojemności do 1 litra i mocy do 1000 WAT lub grzałka
o mocy do 1000 WAT z naczyniem metalowym,
10) żywność zakupiona wcześniej w kantynie lub otrzymana w paczce żywnościowej.

__________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1010.

2) § 13 ust.1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„1.Uprawnienie osadzonych do korzystania z wydzielonych stron internetowych
realizowane jest w wyznaczonych miejscach:
1)

w dni powszednie dla ogółu osadzonych w godzinach od 9.00 do 18.00,

2)

w dni wolne od 15.00 do 18.00 dla osadzonych zatrudnionych.

2. Z wydzielonych stron internetowych korzystać mogą osadzeni, którzy zgłosili
w formie pisemnej potrzebę uzyskania informacji prawnych za pomocą łącza
internetowego sieci LAN – komputera z wydzielonym dostępem do internetu.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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