ZASADY SPORZĄDZANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH DLA OSADZONYCH
Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 113a § 3 kkw osoba pozbawiona wolności
może otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub
wyroby tytoniowe) za pośrednictwem zakładu karnego tj. punktu sprzedaży (kantyna)
istniejącego na terenie zakładu karnego.
Paczkę osadzony może otrzymać po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po
pokryciu kosztów przygotowania paczki.
Zamówienie może złożyć również osoba najbliższa - jeśli jej dane osobowe
zostały przez osadzonych przekazane administracji jednostki i odnotowane w stosownej
dokumentacji.
Ciężar artykułów żywnościowych otrzymywanych w paczkach żywnościowych musi
być dostosowany do maksymalnego ciężaru żywności posiadanej przez osadzonego w
celi mieszkalnej, tj. zgodnie z art. 110 a § 1 kkw, nie przekraczać 6 kilogramów łącznie z artykułami żywnościowymi posiadanymi już w celi mieszkalnej.
- Zamówienie na paczkę dla kobiet budynek A można dostarczyć drogą pocztową, pocztą
elektroniczną na adres kantyna-zk.grudziadz1@igbmazovia.pl lub bezpośrednio do punktu
sprzedaży.
- Zamówienie na paczkę dla mężczyzn budynek H można dostarczyć drogą pocztową,
pocztą elektroniczną na adres kantynah-zk.grudziadz1@igbmazovia.pl lub
bezpośrednio do punktu sprzedaży.
- Realizacja paczki nastąpi po pokryciu kosztów przygotowania paczki oraz po
potwierdzeniu, iż skazany posiada uprawnienia do jej otrzymania.
- Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie
składania zamówienia - bezpośrednio w punkcie sprzedaży lub wpłacone na konto
punktu sprzedaży. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów.
Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępne są w: punkcie sprzedaży, poczekalni
osób odwiedzających, sali widzeń, stronie internetowej jednostki penitencjarnej.
- Osoba zamawiająca paczkę żywnościową winna uwzględnić zapis art. 110 a §3 kkw,
zgodnie z którym, osadzony może posiadać w celi mieszkalnej artykuły
żywnościowe o ciężarze nie przekraczającym 6 kg.
- Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia
wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. Nie ma możliwości
bezpośredniej realizacji paczki żywnościowej w trakcie widzenia.
- W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od
administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki
zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez
punkt sprzedaży wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.
INFORMACJA

dotycząca sposobu
realizacji paczek z żywnością, higienicznych oraz odzieżowych za pośrednictwem punktu
sprzedaży – kantyny oraz zasad ich przyjmowania i wydawania.
W celu realizacji tzw. „e - paczek” z żywnością higienicznych oraz odzieżowych należy
przestrzegać niżej wymienionych, zasad a w szczególności:
1. Złożyć wypełniony formularz zamówienia na paczkę żywnościową wraz z dowodem
wpłaty.
2. Zamówienie należy sporządzać na podstawie listy produktów dostępnych w kantynie.
3. Zamówienie należy złożyć bezpośrednio w punkcie sprzedaży – w dni udzielania widzeń
lub drogą pocztową.
4. Numer konta i adres punktu sprzedaży umiejscowione są na formularzu na paczkę.
5. Formularz zamówienia i dostępna lista artykułów dostępne są:
- w punkcie sprzedaży,
- w biurze przepustek (przy wejściu do jednostki),
- w sali widzeń,
- na stronie internetowej jednostki;
6. Paczki realizowane w drodze zamówienia przekazywane są osadzonemu niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem
wpłaty.
7. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczek, które nie mogą być zrealizowane z przyczyn
niezależnych od administracji zakładu, przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży
osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu
pocztowego), wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.
UWAGA:
1. Dopuszcza się realizację uprawnienia do otrzymywania paczek z żywnością poprzez
bezpośredni zakup artykułów w kantynie podczas widzenia, po uprzednim potwierdzeniu tego
uprawnienia u osoby sprzedającej w kantynie.
2. Dopuszcza się realizację uprawnienia do otrzymywania paczek higienicznych
oraz odzieżowych ( środki higieny, artykuły chemiczne, kosmetyczne,bielizna osobista )
poprzez bezpośredni zakup artykułów w kantynie podczas widzenia w przypadku posiadania
przez osobę odwiedzającą „talonu”, bądź w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Paczki, o których mowa powyżej wydawane są w terminie do 5 dni.
W paczkach z żywnością realizowanych w kantynie dopuszcza się możliwość zakupu bez
ograniczeń artykułów tytoniowych i napojów, poza limitem wagowym paczek wynoszącym
6 kg..

Dodatkowo, w każdej paczce żywnościowej, higienicznej oraz odzieżowej mogą znajdować się
karty telefoniczne, znaczki pocztowe, prasa i artykuły biurowe oraz leki dopuszczone
do sprzedaży w kantynie.

Wpłaty należy dokonywać:
UWAGA!!! NOWE NUMERY KONT OD 1 STYCZNIA 2019 R. dla wpłat za zakupy
realizowane przez osadzonych
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia
ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa
Osadzone kobiety: BGK 68 1130 1017 0020 1458 9320 0108
Osadzeni mężczyźni: BGK 30 1130 1017 0020 1458 9320 0113

