Zarządzenie Nr 16/11/2015
Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Porządek wewnętrzny w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

A
Na podstawie art. 73 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks kamy
wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm. '), § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie regulaminu organizacyjno porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 152, poz. 1493)
oraz § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003r.
w sprawie regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonywania tymczasowego
aresztowania (Dz. U. Nr 152, poz. 1494), ustalam porządek wewnętrzny w Zakładzie
Karnym w Krzywańcu.

Rozdział 1
Pobudka oraz godziny i sposób przeprowadzania apelu porannego i wieczornego
§ 1 . 1 . Pobudka dla osadzonych: godz.06.00
2. Osadzeni po zarządzeniu pobudki zobowiązani są wstać z łóżek, pościelić je
i przygotować się do apelu porannego.
§ 2 . 1. Apel przeprowadza dowódca zmiany lub jego zastępcy oraz wyznaczeni przez
dowódcę zmiany funkcjonariusze.
2. Apel odbywa się w celach mieszkalnych, świetlicach (gdy trwają zajęcia KO) oraz innych
pomieszczeniach, w których przebywają osadzeni.
3. Apel poranny - przeprowadza się w godz. 06.05 - 06.45
4. Apel wieczorny - przeprowadza się w godz. 18.00 - 18.45.
5. Skazani zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie kamym typu zamkniętego
podczas apeli zobowiązani są występować w kompletnym ubiorze skarbowym. Pozostali
osadzeni występują w kompletnej odzieży dziennej (własnej łub skarbowej), przyjmując
postawę stojącą w miejscu widocznym, twarzą zwróceni do funkcjonariusza
przeprowadzającego apel. Starszy celi podaje przeprowadzającemu apel stan ilościowy celi.
6. W trakcie przeprowadzania apelu zabrania się prowadzenia rozmów oraz wykonywania
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innych czynności, sprzęt radiowo - telewizyjny musi być wyłączony.
7. Tiy b postępowania określony w ust. 1 do 6 obowiązuje również w celach przejściowych
oraz w izbie chorych, chyba że lekarz zaleci inaczej.
8. Osadzeni zobowiązani są do noszenia odzieży dziennej od rozpoczęcia apelu porannego
do zakończenia apelu wieczornego.
Rozdział 2
Zajęcia porządkowe - higieniczne
§ 3. Zajęcia porządkowo - higieniczne osadzeni powinni wykonywać w czasie wolnym.
§ 4. Przed wyjściem osadzeni mają obowiązek pozostawić pomieszczenie, w którym
przebywali, w czystości i porządku oraz wyłączyć odbiorniki i urządzenia elektryczne.
§ 5. 1. W porze dziennej osadzeni mogą leżeć na pościelonych łóżkach w odzieży skarbowej
lub własnej (ewentualnie przykryć się dodatkowym kocem - dotyczy pory jesienno zimowej). Nie wolno w ciągu dnia leżeć na łóżku w piżamie.
2. Po wejściu przełożonego do celi osadzeni zobowiązani są do natychmiastowego wstania.
§ 6. Osadzonym umożliwia się ostrzyżenie co najmniej jeden raz w miesiącu - potrzeby
w tym zakresie osadzeni zgłaszają oddziałowym, pisemnie na kartkach.
§ 7. 1. Korzystanie z urządzeń elektrycznych podłączonych do gniazd wtyczkowych
w celach:
- w pawilonie H obwody gniazd wtyczkowych pozostają wyłączone codziennie od 24.00 do
05.00.
2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może podjąć decyzję o pozostawieniu w innych
godzinach włączonych obwodów gniazd wtyczkowych.
Rozdział 3
Godziny przeznaczone na sen, pracę, nankę i zajęcia knitnralno - oświatowe,
sportowe i wychowania fizycznego oraz zajęcia własne osadzonych
§ 8.1. Godziny przeznaczone na sen:
1) dla osadzonych - w godz. 22.00 - 06.00;
2) cisza nocna - od godz. 22.00 do 06.00.
2. Wygaszanie świateł w celach mieszkalnych następuje z chwilą ogłoszenia ciszy nocnej.
3. Zezwala się na korzystanie z posiadanego sprzętu RTV w celach mieszkalnych do
godziny 24.00 w sposób nie zakłócający ciszy nocnej.
4. W trakcie trwonio oisry nocnej eobranifi się prr.eprowad^ania głośnych rozmów,

5. Po godzinie 22.00 oglądanie programu telewizyjnego w świetlicach oddziałów możliwe
jest wówczas gdy wynika to z zatwierdzonego przez Dyrektora programu RTV.
6. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może podjąć decyzję o przedłużeniu czasu

korzystania Z prywatnego sprzętu RTV.

§ 9. 1. Godziny przeznaczone na pracę:
1) osadzeni zatrudnieni prz> pracach pomocnicz\ ch i porządkowych zgodnie
z książką zatrudnienia i zat\vierdzon\Tni grafikami;
2) skazani zatrudnieni przez kontrahentów zewnętrznych - zgodnie z umową
o skierowanie do pracy.
2. Zatrudnienie na innych zasadach może nastąpić za zgodą Dyrektora.
§ 10. 1. Zajęcia kulturaŁo - oświatowe, sportowe i wychowania fizycznego odbywają się
według planów zajęć KO, programów RTV i radiowęzła zakładowego zatwierdzonych
przez Dyrektora lub upoważnioną osobę.
2. Radiowęzeł emituje program w godz. 07.40 - 21.40 (z przerwą na apel wieczorny).
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zmienić czas pracy radiowęzła.
3. Wypożyczanie książek z punktów bibliotecznych odbywa się zgodnie z opracowanym
regulaminem działalności punktów bibliotecznych.
4. Skazani mają prawo prenumerować prasę na własny koszt i korzystać z prasy
dostarczonej przez administrację.
5. Zajęcia sportowe dla osadzonych odbywają się na terenie sali sportowej, boisku
sportowym oraz w innych wyznaczonych miejscach.
6. W czasie zajęć sportowych osadzeni korzystają z własnej odzieży i obuwia sportowego.
7. Osadzeni zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie karnym typu zamkniętego
w trakcie przemarszu na zajęcia sportowe poza pawilonem mieszkalnym korzystają
z odzieży skarbowej, natomiast w obrębie pawilonu mieszkalnego korzystają z odzieży
własnej i obuwia sportowego.
8. W zajęciach sportowych mogą uczestniczyć wyłącznie osadzeni posiadający
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach o charakterze
rekreacyjno - sportowym. Osadzeni przebywający na zwolnieniu lekarskim nie mogą
uczestniczyć w zajęciach rekreacyjno - sportowych oraz sportowych.
§11. Na zajęcia własne osadzonych wyznacza się czas w godz. 08.00 - 22.00, po wykonaniu
innych czynności, wynikających z niniejszego porządku oraz obowiązków regulaminowych.
Rozdział 4
Zasady otwierania cel mieszkalnych
§ 12. Zezwala się na otwarcie cel mieszkalnych:
1) dla skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładach karnych typu
półotwartego cele pozostają otwarte od rozpoczęcia apelu porannego do zakończenia apelu
wieczornego. Od godz. 17.45 osadzeni zobowiązani są przebywać w celach mieszkalnych;
2) dla skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładach karnych typu
otwartego cele pozostają otwarte całą dobę.
§ 13. 1. W wy/jiaeconych

dniaoh i gndzinach za zgodą Dyrcktora

cele

mieszkalne

w oddziale V I I I i X I I (oddziały terapeutyczne) pozostają olwaife
2. Skazani poruszają się po korytarzu w zakresie niezbędnym.
3. W razie uzasadnionej potrzeby oraz w przypadku naruszenia porządku

lub

bezpieczeństwa oddziału lub jedłlOStki liaStępujC natychmiastowe zamknięcie cel, o których

Rozdział 5
Godziny i miejsce spożywania posiłków dostarczonych przez administrację

.

§ 14. 1. Osadzony otrzymuje trzy posiłki dziennie:
N y•
1) śniadanie
06.45-07.30;
2) obiad
"
12.00- 13.30;
3) kolacja
16.30- 17.45.
2. Dla osadzonych afcrudnionych oraz w innych uzasadnionych przypadkach śniadanie
wydaje się odpowiednio wcześniej.
3. Dla osadzonych nieobecnych w czasie wydawania obiadu w dni robocze, w/w posiłek
wydaje się w godz. 14.45 - 15.30.
§ 15. Spożywanie posiłków odbywa się w celach mieszkalnych oraz wyznaczonych
miejscach w czasie pracy.
Rozdział 6
Godziny, miejsce i sposób poruszania się po terenie Zakładu Karnego
§ 16. 1. Osadzeni poruszają się po terenie jednostki w sposób zorganizowany, w ubiorze
stosownym do pory roku, pod dozorem funkcjonariusza.
2. W czasie przemarszu obowiązuje zachowanie spokoju, zakaz porozumiewania się
z osobami postronnymi i zakaz trzymania rąk w kieszeni.
3. W czasie przemarszu do 3 osób osadzeni poruszają się jeden za drugim, w przypadku
większej liczby osadzonych o powyższym decyduje dozorujący funkcjonariusz.

§ 17. Osadzeni zatrudnieni przy pracach pomocniczych i porządkowych poza obrębem
oddziału zobowiązani są do noszenia w czasie zatrudnienia kamizelek odblaskowych.
Rozdział 7
Godziny, miejsce i sposób odbywania spacerów
§ 18. Spacery odbywają się na wydzielonych placach spacerowych.
§ 19. Tymczasowo aresztowane oraz skazane/skazani zakwalifikowani do odbywania kary
w zakładzie kamym typu zamkniętego odbywają 60 - cio minutowy spacer na wolnym
powietrzu:
1) w dni robocze i soboty od godz. 08.00 - 16.00;
2) w niedziele i święta w godz. 08.00 - 09.00 i od godz. 10.00 - 16.00,
według Łotwiordzonyck planów.
§ 20. 1. Skazane kobiety zakwalifikowane do odbywania kary w zakładzie kamym typu

łótotwartcgo torsjstają m spassru poralftlsy gęJa. 05.00-15.00,

zgoJme z planem

spacerów.
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spacerów.
§ 21. Skazane kobiety zakwalifikowane do odb>Avania kary w zakładzie kamym typu
otwartego korzystają ze spacem pomiędz>- godz. 08.00-13.00, zgodnie z planem spacerów.
§ 22.Skazani zatrudnieni, nie mogący skorz> stać ze spacem z uwagi na wykonywaną pracę,
korzystają ze spaceru w godz. 15.30-17.00.

A .
§ 23. 1. Sposób odbywania spacerów:
1) skazani z danej grupy wychodzą na spacer jednocześnie, przerwanie spacem
może nastąpić tylko w uzasadnionych prz>'padkach;
2) w czasie spacerów osadzeni mogą pomszać się w szyku dowolnym.
2. Zabrania się nawiązywania kontaktów z osobami znajdującymi się poza placem
spacerowym, rozbierania do bielizny, leżenia, prowadzenia głośnych rozmów, wnoszenia
i spożywania posiłków i napojów (zezwala się na wnoszenie jednej butelki wody do 2 litrów
w opakowaniu plastikowym w okresie od 1 kwietnia do 30 września).
3. Wywieszanie prania w oddziałach mieszkalnych nr I - V I i X I I odbywa się wyłącznie za
zgodą funkcjonariusza pełniącego służbę w oddziale w trakcie spacerów. Zbieranie prania
odbywa się od zakończenia spacerów do godz. 16.30. Skazane zakwalifikowane do
odbywania kary w zakładzie kamym typu otwartego i półotwartego oraz osadzone w
pawilonie E oddział I I I mogą wywieszać i zbierać pranie przy rozpoczęciu i zakończeniu
spacem.

Rozdział 8
Korzystanie z ciepłej wody i kąpieli.

§ 24. 1. Osadzeni korzystają z ciepłej wody w celach mieszkalnych:
1) z oddziału V I I , V I I I i X w godz. 06.15 - 07.15, 12.45 - 13.45 oraz 18.00 19.30;
2) z oddziału IX i X I w godz. 06.15 - 07.15, 12.45 - 13.45 oraz 17.30 - 19.00;
3) z pozostałych oddziałów całą dobę.
2. Osadzeni korzystają z kąpieli 2 razy w tygodniu według planu kąpieli.
3. Kąpiel w oddziałach I , I I (pawilon B), I I I , V, V I odbywa się w godzinach 07.30 - 09.30
i 14.30 - 17.00, w oddziale IV i X I I odbywa się w godzinach 09.30 - 12.00 i 14.30 - 17.00,
a w pawilonie H od poniedziałku do soboty w godz. 08.00 - 17.30.
4. Kąpiel osadzonych przebywających w Domu Matki i Dziecka (pawilon C i D)
odbywa się w godz. 07.30-09.30 i 18.30-21.00.

§ 25.1. Dzieci w Domu Matki i Dziecka mogą być kąpane w zależności od potrzeb.
2. Korzystanie z kąpieli nie powinno kolidować z wykonywaniem innych czynności
wynikających z regulaminów i porządku wewnętrznego.
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™ wyznaczonych miejscach.

Rozdział 9
Czas i miejsce w których dozwołone jest palenie wyrobów tytoniowych
§ 27. 1. Osadzonym wolno palić wyroby tytoniowe tylko w miejscach do tego
wyznaczonych.
4
2.Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach Domu
Matki i Dziecka.
§ 28. 1. Zezwala się na palenie wyrobów tytoniowych w celach wyznaczonych dla
osadzonych używających wyrobów tytoniowych:
1) w porze dziennej i nocnej:
a) tymczasowo aresztowanym;
b) skazanym umieszczonym w celach przejściowych;
c) skazanym zakwalifikowanym do odbywania kary pozbawienia wolności
w warunkach zakładu zamkniętego;
2) w porze nocnej:
- skazanym zakwalifikowanym do odbywania kary pozbawienia wolności
w warunkach zakładu półotwartego.
2. Zabrania się:
1) palenia tytoniu w miejscach do tego nie wyznaczonych, a w szczególności:
a) w łóżku;
b)podczas apelu;
cjpodczas pobytu w izbie chorych;
^
d)podezas przemarszów;
e)w świetlicach i korytarzach oddziałów;
f) salach terapeutycznych;
g) salach widzeń i poczekalni;
h) podczas pobytu w celach mieszkalnych (za wyjątkami wymienionymi
w ust. 1);
i) podczas wydawania posiłków;
'
j ) podczas pobytu w sali sportowej oraz na placu tartanowym;
k) w palarniach w trakcie ciszy nocnej w godzinach 22.00 - 06.00, za wyjątkiem
skazanych zakwalifikowanym do odbywania kary pozbawienia wolności
w warunkach zakładu karnego typu otwartego;
2) wyrzucania niedopałków przez okno.
§ 29. Wszystkich osadzonych palących wyroby tytoniowe obowiązuje
przepisów p.poż.

przestrzeganie

Kozaziai l ó
Ilość i rodzaj własnej odzieży, bielizny i obuwia, które osadzony może posiadać w celi
ąresztowane korzystają Z

własnej bielizny,

odzieży i obuwia.

zamkniętego mogą korzystać z własnej odzieży, wyłącznie w obrębie cel mieszkalnych
oddziału, w czasie organizowanych zajęć sportowych, zajęć terapeutycznych, korzystania
z łaźni oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
2. Skazane kobiety zakwalifikowane do odbywania kary w zakładzie kamym typu
zamkniętego mogą korzystać z własnej odzieży, wyłącznie w obrębie cel mieszkalnyeh
oddziału, w czasie organizowanych zajęć sportowych, zajęć terapeutycznych, korzystania
z łaźni oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
3. Skazane przebywają^ w Domu Matki i Dziecka zakwalifikowane do odbywania kary
w zakładzie kamym typu zamkniętego mogą korzystać z własnej odzieży w obrębie zakładu
kamego, w czasie przeprowadzania czynności procesowych, transportowania oraz w innych
uzasadnionych przypadkach.
4. W uzasadnionych przypadkach osadzeni mogą otrzymać z Zakładu Kamego odzież
i obuwie do osobistego użytku. Zabrania się skracania i przerabiania tej odzieży oraz
oznaczania jej w jakikolwiek sposób.
§32.1. Osadzone kobiety mogą posiadać:
Ijbieliznę osobistą;
2)bieliznę nocną - kpi. 2;
-.. yz3)podomkę - szt. 1;
4) swetry lub bluzki - szt. 3;
5) sukienka - szt. 1;
6) spodnie (w tym krótkie ) - szt. 3;
7) spódnica - szt. 1;
8) dres-kpl. 1;
9) kurtka - szt. 1 (za wyjątkiem osadzonych z zakładu zamkniętego, które mogą
posiadać kurtkę w magazynie);
10) obuwie sportowe - par 1;
1 l)pantofle domowe - par 1;
12) obuwie stosowne do pory roku - par 1;
13) klapki kąpielowe - par 1;
14) zezwala się osadzonym zakwalifikowanym do odbywania kary w zakładzie
kamym typu otwartego na posiadanie obrączki lub pierścionka.
2. Osadzeni mężczyźni mogą posiadać:
1) bieliznę osobistą;
2) piżamę - kpi. 2;
3) sweter lub bluza - szt. 3;
4) spodnie (w tym krótkie) - szt.3;
5) dres - kpi. 1;
6) kurtka - szt. 1 (za wyjątkiem osadzonych z zakładu zamkniętego, którzy mogą
posiadać kurtkę w magazynie);
7) pantofle domowe - par 1;
8) obuwic sportowe - par 1;

9) obuwie stosowne do pory roku - par 1;
10) klapki kąpielowe - par.
3. Osadzeni mogą korzystać poza oddziałem z własnych rękawic, szali i nakryć głowy
stosownyćh

do pory roku.
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§ 33. 1.Osadzeni są zobowiązani dbać na własny koszt o właściwy stan higieniczny własnej
odzieży i obuwia.
2 . Odzież własną osadzeni mają do użytku osobistego. Zabrania się wymiany
i odstępowania odzieży pomiędzy osadzonymi.
3. Administracja Zakładu Kamego nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne
osadzonych, za wyjątkiem przechowywanych w depozytach.
4. Wymiana bielizny osobistej odbywa się jeden raz w tygodniu, a pościelowej co dwa
tygodnie (według gi^iku).

t
\

Rozdział 11
Magazyn rzeczy własnych osadzonych
§ 34.1. Każdy z osadzonych może przechowywać w magazynie rzeczy własnych
osadzonych:
1) odzież, bieliznę, obuwie, drobny sprzęt elektroniczny, urządzenia elektryczne,
środki łączności oraz inne przedmioty nie będące przedmiotami wartościowymi
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27
paździemika 2003 r. w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń
finansowych związanych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych
i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności (Dz. U . Nr 192, poz. 1881 z
późn. zm.)w ilości do 12 kg;
2) jeden odbiomik TV do 19" łub jeden odbiomik radiowy lub odtwarzacz CD.;
3) sprzęt komputerowy, który osadzony może posiadać na podstawie zezwolenia
Dyrektora, zgodnie z art. ł łOa § 2 kkw;
4) dokumenty osadzonego, inne niż dokumenty osobiste (wymienione w § 1 pkt
3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 paździemika 2012r. w
sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem
tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących
pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. z 20ł2r.
poz. 1153).
2.Do magazynu rzeczy własnych osadzonych nie przyjmuje się:
1) żywności;
2) broni i amunicji;
3) alkoholu;
4) leków;
5) tytoniu i wyrobów tytoniowych;
6) Środków łatwopalnych;
7) przedmiotów, których gabaryty przekraczają 50 x 50 x 50 cm.
§
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porządek, wydaje się lub przesyła na jego koszt do wskazanej przez niego osoby, instytucji
lub organizacji. Wydanie lub wysłanie rzeczy osadzonego następuje w dni i w godzinach
pracy magazynu. Pakowania w/w rzeczy dokonuje osadzony w obecności magazyniera.
2. Administracja Zakładu Kamego w Krzywańcu zastrzega sobie możliwość komisyjnego

zniszczenia przedmiotów naruszających obowiązujący porządCk W przypatu:
lic W S t o n i a Wl OSadZUncjO osobj, instytucji lub orgunimcji do odbioru

My

w/w przedmiotów;
2) w przypadku, gdy rzeczy osadzonego ze
epidemiologicznych nie nadają się do dalszego użytku.

względów

sanitamo-

§ 36. 1. Pobieranie rzeczy własnych osadzonych z magazynu odbywa się w trakcie przyjęcia
- do ilości określonej w porządku wewnętrznym, a wymiana może nastąpić tylko w
uzasadnionych przypadkach np. spowodowanych zmianą pór roku lub zniszczeniem
posiadanej odzieży b ą d ł obuwia.
2. Paczki odzieżowe przyjmowane są do magazynu jednostki i następnie wydawane
za potwierdzeniem dla osadzonego.
3. Odzież wydaną do użytku z Zakładu Kamego wymienia się w zależności od potrzeb.
Rozdział 12
Ilość i wymiary przedmiotów które osadzony może posiadać w celi oraz sposób ich
przechowywania i zasady używania
§37.
Przez przedmioty osobistego użytku o których mowa w art. UOa ust. 1 Kodeksu
kamego wykonawczego rozumie się:
1) lusterko;
2) zegarek na rękę i budzik;
3) zapałki lub zapalniczka;
4) przybornik krawiecki (tj. igła i nici);
5) płyty CD, DVD, o łącznej ilości do 5 szt., które mogą być
wymieniane
podczas widzenia;
6) szczotka do czyszczenia odzieży i obuwia oraz pastę do obuwia w ilości
po 1 szt.;
7) naczynia ze szkła hartowanego (2 talerze, 1 kubek, 1 filiżanka lub szklanka) za
wyjątkiem tymczasowo aresztowanych, które korzystają z naczyń
plastikowych.
Tymczasowo aresztowane posiadające grzałkę mogą
posiadać 1 kubek - o pojemności do 'A litra (ze szkła hartowanego), celem
gotowania wody;
8) metalowe sztućce (łyżka, łyżeczka i widelec) - kpi. 1, plastikowy nóż, za
wyjątkiem tymczasowo aresztowanych oraz skazanych zakwalifikowanych do
odbywania kary w zakładzie karnym typu zamkniętego którzy korzystają tylko ze
sztućców plastikowych;
9) rzeczy, które można zakupić w kantynie zakładu oraz rzeczy wymienione
w §82;

§ 38. ł. Osadzeni mogą posiadać grzałkę elektryczną o mocy do 350 W lub czajnik
elektryczny o mocy do 1 0 0 0 W z funkcją samoczynnego wyłączania (1 na celę), suszarkę do

włosów o mocy do 500 W oraz skazani zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie
kamym typu zamkniętego wentylator o średnicy śmigła do 30 cm w okresie od 01.06. do
30.09.(1 na celę mieszkalną). Grzałki i czajniki powinny posiadać uziemienie. Zabrania się
gotowania wody w plastikowych pojemnikach.
,

2. Osad2one kobiety mogą posiadać iokówkę iub prostownicę do wtosów.

§ 39. 1. Osadzeni za zgodą dyrektora, mogą posiadać w celi mieszkalnej następujące
przedmioty:
1) odbiomik telewizyjny o przekątnej obrazu do 19 cali nie posiadający urządzeń
technicznych służących do odtwarzania i rejestrowania informacji oraz tuner do odbiom
cyfrowej telewizji naziemnej. Urządzenia te powinny mieć możliwość ręcznego
przełączania kanałów. Nie zezwala się na użytkowanie pilotów do tych
urządzeń poza
jednorazowym pobraniem w celu ustawienia i zakodowania programów (dotyczy wyłącznie
osadzonych zakwalifiSbwanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu zamkniętego).
Przewód antenowy powinien być zakończony obustronnie wtykami i nie może być dłuższy
niż 3 m. W budynkach, w których jest telewizja kablowa zabrania się posiadania anten.
Zabrania się wystawiania anten na zewnątrz budynku.
2) odtwarzacz DVD bez funkcji rejestracji dźwięku i obrazu oraz zewnętrznych głośników.
Zezwala się na posiadanie do odtwarzaczy DVD oryginalnego pilota dedykowanego do
danego urządzenia, który nie jest modyfikowany, ani uniwersalny.
3) radioodbiomik łub odtwarzacz CD, bez możliwości rejestracji dźwięku i obrazu, który
nie posiada zewnętrznych głośników o maksymalnych wymiarach 30 cm x 20 cm x 30 cm;
4) przedłużacz elektryczny do 3 m z nie większą liczbą gniazd elektrycznych niż 3
z uziemieniem. Zabrania się łączenia ze sobą przedłużaczy oraz rozgałęźników.
5) słuchawki do urządzeń przenośnych bez możliwości rejestrowania wizji oraz fonii o
średnicy „nauszników" do 3 centymetrów.
2. Posiadanie przez osadzonych sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych
dozwolone jest wyłącznie za odrębną, indywidualną zgodą dyrektora zakładu
z zachowaniem przepisów zawartych w art. 110 a i 216 kkw.
3. W każdej celi może być nie więcej niż jeden przedmiot każdego rodzaju na który została
wyrażona zgoda Dyrektora Zakładu Kamego.
4. Zgoda na posiadanie w celi przedmiotów, o których mowa w ust. 1 i 2, zostanie cofnięta
w razie uszkodzenia sprzętu łub instalacji elektrycznej lub w innych uzasadnionych
przypadkach, w tym w razie nieprzestrzegania przez osadzonego obowiązujących
przepisów.
§ 40. 1. Sprzęt elektryczny musi być sprawny, posiadać czytelną nadaną przez producenta
tabliczkę znamionową ze znakami bezpieczeństwa B lub CE oraz mocą znamionową
urządzenia, używany zgodnie z zaleceniami producenta i podlega kontroli administracji
Zakładu Kamego.
2. Wszystkie urządzenia audiowizualne muszą być zasilane z sieci 230 W. Dopuszczalne
jest używanie oryginalnych zasilaczy, dedykowanych do danego urządzenia (bez regulacji
napięcia).
§ 41. 1. Każdy sprzęt elektroniczny oraz wentylator przed wydaniem osadzonemu do
użytkowania podlega kontroli przez funkcjonariusza, a następnie zabezpieczeniu poprzez
umieszczenie plomb. Urządzenia, których nie można skontrolować bez pomocy
specjalistycznych narzędzi nie będą wprowadzane do użytku.
2. Uszkodzenie plomb skutkuje cofnięciem zgody na użytkowanie sprzętu.
§ 42. 1. Zabrania się wyklejania na ścianach oraz na wyposażeniu pomieszczeń wycinków
z prasy, zdjęć, plakatów, rysunków itp.

2.

do odbywania tary w zaktadacli
(arnyctl typu ótwartego l pOlotwancgo m zgodą wjęliowawęj ęęia może udekorowana
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firaną, jednym kwiatem w doniczce plastikowej i serwetkami.
§ 43. 1. Osadzeni, oprócz książek wypożyczonych z biblioteki ZK mogą posiadać do
3 sztuk książek prywatnych oraz do 5 sztuk gazet i czasopism.
2. Poza limitem określonym w ust. 1 osadzeni mogą posiadać w celi mieszkalnej biblię,
czasopisma i książki o treści religijnej oraz literaturę o charakterze psychoedukacyjnym.
3. Łączna ilość literatuiw określonej w ust. 1 i 2 nie może przekraczać 10 sztuk książek i 10
sztuk czasopism.
•
§ 44. 1. Osadzony może posiadać w celi leki zakupione w kantynie. Leki powinny być
przechowywane w oryginalnym opakowaniu. Skazany może posiadać w celi leki w dawce
dobowej lub całej kuracji zlecone przez lekarza ambulatorium, na potwierdzenie czego
powinien posiadać aktualne zlecenie z pieczątką ambulatorium.
2. Wykaz leków które można zakupić bez opinii lekarza i zgody Dyrektora, stanowi
załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Wykaz leków na które potrzebna jest opinia lekarza i zgoda Dyrektora, stanowi załącznik
Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 45.1 Łączna ilość i wymiary rzeczy, w tym żywności, znajdujących się w posiadaniu
skazanego w trakcie pobytu w w zakładzie kamym w celi mieszkalnej i w magazynie
rzeczy własnych osadzonych nie może przekraczać 30 kg oraz pojemności torby
transportowej o kubaturze 0,17 m3 (wymiary 57x81x30 +/- 3 cm na każdym wymiarze).
2. Wymogi określone w ust. 1 nie obejmują posiadanych przez skazanego dokumentów
związanych z postępowaniem, którego jest uczestnikiem oraz odbiornika telewizyjnego.
§ 46.1 Ilość i wymiary rzeczy, które skazany może posiadać w celi mieszkalnej, w tym 6 kg
żywności nie mogą przekraczać:
1) kubatury szafki więziennej przypadającej na skazanego, kubatury szuflady wysuwanej,
pojemnika podłóżkowego lub odpowiadającej im objętości;
2) 9 litrów napojów.
2. W przypadku stwierdzenia, że wymiary lub ilość rzeczy będących w posiadaniu
skazanego w celi mieszkalnej, naruszają obowiązujący porządek, skazany ma obowiązek
przekazać nadmiar rzeczy do magazynu rzeczy własnych osadzonych, a jeśli w magazynie
tym nie ma już możliwości ich przechowywania, rzeczy te przesyła się, na koszt skazanego,
do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji. W uzasadnionym wypadku
przedmioty te mogą być przesłane na koszt zakładu kamego.
3. W przypadku stwierdzenia, że wymiary łub ilość żywności będącej w posiadaniu
skazanego w celi mieszkalnej naruszają obowiązujący porządek, wówczas realizacja
uprawnień przez skazanego w zakresie zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów
tytoniowych oraz innych artykułów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie oraz prawa
otrzymywania paczki żywnościowej, odbywa się z uwzględnieniem wymogów określonych
wart 110a§ 1 kkw.
4. Rzeczy skazanego konwojowanego nie mogą przekraczać wymiarów i ilości określonej
w § 45.
5. W przypadku stwierdzenia, że wymiary lub ilość rzeczy skazanego utmdniają
conwojowame, skazany zohowiązany jest Jo umieszczenia w pieiwszój kólójttóści, W tOfhis

msportowęj całości posiadanej przez niego żjwnośei, a następnie pozosialjcli rzeczj

zgromadzonych w celi mieszkalnej i magazynie rzeczy własnych.
6. W przypadku stwierdzenia, że skazany posiada rzeczy wykraczające poza limity
określone w ust. 5, przedmioty te przesyła się na koszt skazanego do wskazanej przez niego
osoby, instytucji łub organizacji. W uzasadnionym wypadku przedmioty te mogą być
przesłane na koszt zakładu kamego.
7. W przypadku niewskazania przez skazanego odbiorcy rzeczy,o których mowa w ust. 6
przekazuje się je do magazynu rzeczy własnych osadzonych. Do rzeczy tych stosuje się
przepisy o likwidacjimiepodjętych depozytów.
8. Administracja Zakładu Kamego nie organizuje transportu sprzętu TV do jednostki
w przypadku transportu właściciela tego sprzętu, a czynności te spoczywały będą na
osadzonym lub osobie upoważnionej (np. rodzinie osadzonego wskazanej w oświadczeniu).
§ 47. Przedmioty, które osadzony posiada w celi należy przechowywać w szafkach,
na półkach i stolikach oraz w kąciku sanitamym, w sposób uporządkowany, estetyczny,
a zarazem umożliwiający kontrolę celi i przedmiotów.

Rozdział 13
Dni, godziny i miejsce przyjmowania osadzonych przez Dyrektora, kierujących
oddziałem penitencjarnym oraz personel oddziałów penitencjarnych i innych
przełożonych, lekarzy oraz sposób składania pisemnych wniosków, skarg i próśb
§48.1. Prośby, skargi i wnioski pisemne osadzonych przyjmowane są przez wychowawców
oddziałów oraz oddziałowych każdego dnia.
2. Osadzeni mogą zgłaszać je również ustnie w czasie inspekcji miejsc zakwaterowania
i pracy.

§ 49. Na rozmowy Dyrektor, kiemjący oddziałem penitencjarnym i inni przełożeni
przyjmują osadzonych w pokojach wychowawców lub innych pomieszczeniach w oddziale
w godzinach pracy administracji.
*

Rozdział 14
Dni i godziny pracy Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Krzywańcu

§ 50.1. Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Kamego w Krzywańcu czynne jest
w godz. 06.00 do 18.00.
2. W soboty, niedziele i święta pielęgniarka pełni dyżur głównie w DMDz.
§ 5 ł . ł . Przyjęcia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej odbywają
godz. 10.00- 17.40.

się pomiędzy

2.Osadzeni objęci Systemem Aktywnego Nadzom Medycznego są pod stałą opieką

medyczną zgodnie z Rejestrem Pacjentów, do którego zakwalifikowani zostali na podstawie

Zleceń IcMlcli.

3. Pozostali osadzeni przyjmowani są do lekarza zgodnie z kolejnością zapisów dokonanych
przez oddziałowego w Książce zgłaszających się do lekarza i na zabiegi. Nagłe przypadki
zachorowania przyjmowane są w trybie pilnym.
§ 52. Lekarze specjaliści przyjmują na podstawie Książki zgłaszających się do lekarza i na
zabiegi:
1) stomatolog - poniedziałki godz. 8:00 - 14:00,
2) ginekolog-d wtorki w godz U.00 - 15.00;
3) psychiatra - czwartki lub piątki w godz 15.00 - 17.00 (na konsultacje kieruje
lekarz ogólny lub psycholog ).
§ 53. 1. Wydawanie leków odbywa się codziermie w godz. 07.15 - 09.00 oraz 16.30 - 17.30
w oddziałach mieszkalnych.
2. Leki w oddziałach mieszkalnych wydaje pielęgniarka łub funkcjonariusz.
3. Osoba pobierająca leki doustne połyka je w obecności pielęgniarki łub wyznaczonego
funkcjonariusza.
§ 54. Zabiegi wykonywane są w gabinecie zabiegowym od poniedziałku do piątku w godz.
8" - 9^° i dla osób pracujących od 15^° - 16^°. W soboty, niedziele i święta od 8'^ - 9'°.
§ 55. W sytuacjach nagłych zachorowań, pomocy osadzonym
Ratunkowe w Zielonej Górze.

udziela Pogotowie

§ 56. Konsultacje i badania specjalistyczne wykonuje się w cywilnych placówkach służby
zdrowia.

Rozdział 15
Dni, godziny i porządek przeprowadzania widzeń
WIDZENIA D L A S K A Z A N Y C H
§ 57.1. Widzenia dla skazanych odbywają się:
1) w czwartki i piątki w godz. 08.00 - 15.00 w sali widzeń znajdującej się w pawilonie H.
Osoby odwiedzające przyjmowane są w biurze przepustek do godz. 13.30. Widzenia
rozpoczynające się o godz. 14.00 będą udzielane w wymiarze 60 minut (tzn. nie udziela się
dłuższych oraz nie łączy się widzeń);
2) w przypadku gdy w poniedziałek, wtorek, środę lub sobotę wypadnie dzień świąteczny
ustawowo wolny od pracy, wówczas widzenia z czwartku lub piątku zostają przesunięte na
ten dzień. Informacja taka zostanie przekazana przez radiowęzeł, stronę internetową zakładu
oraz tablicę informacyjną.
5) w mne cni świąteczne, a UUzlclanc Oędą
wz^glydów ^^z,nanio-,',yck
po up^asUnim
uzyskaniu zgody przez Dyrektora w godz. 08.00 - 15.00 w sali widzeń znajdującej się w
pawilonie H. Osob^ odwiedzające przyjmowane są w biurze przepustek do godz. 13.30.
Widzenia rozpoczynające się o godz, 14.00 będą udzielane w wymiarze 60 minut (tzn. nie
udziela się dłuższych oraz nie łączy się widzeń);

4) w Mmk w god2. OX.OO -16.00 w sali widzeń znajdujpj się w pawilonie H, Osoby

rozpoczynające się o godz. 15.00 będą udzielane w wymiarze 60 minut (tzn. nie udziela się
dłuższych oraz nie łączy się widzeń);
5)widzenia w trybie art. 138 § 1 pkt 2 i 3 kkw odbywają się w dniach widzeń na zasadach
określonych powyżej.
2. Widzenia odbywają się przy oddzielnych stolikach, a szczegółowe zasady korzystania
z widzeń określa porządek widzeń zamieszczony na stronie internetowej jednostki oraz na
tablicy informacyj nej w sali widzeń.
3.
Zezwala się w czasie widzenia na poczęstunek skazanych przez odwiedzających
artykułami spożywczymi i napojami zakupionymi w ZK (punkt sprzedaży w sali widzeń).
Artykuły spożywcze i napoje, które nie zostały skonsumowane w czasie widzenia,
przekazuje się osobie odwiedzającej. Z poczęstunku nie korzystają skazani ukarani karą
dyscyplinarną w postaci udzielania widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt
z osobą odwiedzającą.;
4. Skazani mogą otrzymać w czasie widzenia i przenieść w rejon zakwaterowania
czasopisma i literaturę (w ilościach określonych w § 43).
5. Wszystkie artykuły i przedmioty podlegają kontroli.
6. W czasie trwania widzenia skazani i ich rodziny mogą przeprowadzać rozmowy
z wychowawcą dyżurnym.
7. Zgłoszenie widzenia określonego w art. 105a § 3 kkw (z dzieckiem do łat 15) dokonuje
osoba odwiedzająca przy wejściu do jednostki.
8.
W czasie widzeń zezwala się na realizację za pośrednictwem kantyny uprawnienia
osadzonego dotyczącego otrzymania paczki z art. higienicznymi oraz innymi artykułami nie
będącymi żywnością, w tym napojami.
9.
Realizacja uprawnień o których mowa w ust. 8 odbywa się w sposób określony
w §83 z uwzględnieniem ograniczeń określonych w § 45 i 46.
§ 58. Korzystanie przez osadzonych z widzeń nie może kolidować z ich zatrudnieniem.
§ 59.1. Widzenia z obrońcą łub pełnomocnikiem będącym adwokatem albo radcą prawnym,
przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany
przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do
reprezentowania skazanego przed tym Trybunałem, a także z urzędnikami odbywają się
w
dniach
i godzinach
urzędowania
administracji jednostki
penitencjarnej
w pomieszczeniach przeznaczonych do dokonywania czynności procesowych.
2. Za zgodą Dyrektora widzenie może być zrealizowane w innym czasie i miejscu.
§ 60. ł.Widzenia należy rezerwować telefonicznie pod numerem 68 328 40 32
w poniedziałki oraz w środy w godzinach od 8:00 do 14:00, z wyjątkiem dni, kiedy
poniedziałek lub Środa jesl dniem ustawowo wolnym od pracy lub dniem, w którym nie
prflpiije administracja Zakładu Kamego w Krzywańcu.
2. Funkcjonariusz przyjmujący telefoniczną rejestrację potwierdza przyjęcie rezerwacji
poprzez podanie dnia oraz godziny widzenia.
3. Osoba dokonująca rezerwacji obowiązana jest podać informację dotyczącą rodzaju

widzenia:

1) widzenie przy stoliku,
2) widzenie bez osoby dozorującej,
3) widzenie w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej.
4. Osoby odwiedzające winny stawić się 30 minut przed ustaloną godziną zaplanowanego
widzenia.
5. Godziny zaplanowanego widzenia z przyczyn niezależnych od administracji zakładu
mogą ulec przesunięciom czasowym.
6. W przypadku nie <^rzybycia osób odwiedzających w terminie zarezerwowanym
telefonicznie - termin widzenia jest anulowany.
7. Realizacja widzeń między osadzonymi przebywającymi w zakładzie: osadzeni mogą
rezerwować widzenie pisemnie u wychowawcy danego oddziału mieszkalnego, od
poniedziałku do piątku w godzinach pracy administracji, z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy lub dni, w których nie pracuje administracja Zakładu Kamego
w Krzywańcu.

WIDZENIA D L A TYMCZASOWO A R E S Z T O W A N Y C H
§ 61.1. Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się za zgodą organu
dysponującego:
1) w niedzielę w godz. 08.00 - 16.00 w pomieszczeniu wyznaczonym przez administrację
zakładu. Osoby odwiedzające przyjmowane są w biurze przepustek do godz. 14.00.
Widzenia rozpoczynające się o godz. 15.00 będzie udzielane w wymiarze 60 minut (tzn. nie
udziela się dłuższych).
2) w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy w godz. 08.00 - 16.00 w pomieszczeniu
wyznaczonym przez administrację zakładu. Osoby odwiedzające przyjmowane są w biurze
przepustek do godz. 14.30. Widzenia rozpoczynające się o godz. 15.00 będzie udzielane
w wymiarze 60 minut (tzn. nie udziela się dłuższych).
-..-jh3) w inne dni świąteczne i udzielane będą ze względów wyznaniowych po uprzednim
uzyskaniu zgody przez Dyrektora w godz. 08.00 - 16.00 w pomieszczeniu wyznaczonym
przez administrację zakładu. Osoby odwiedzające przyjmowane są w biurze przepustek do
godz. 14.30. Widzenia rozpoczynające się o godz. 15.00 będzie udzielane w wymiarze 60
minut (tzn. nie udziela się dłuższych).
§ 62. 1.Widzenia należy rezerwować telefonicznie pod numerem 68 328 40 32
w poniedziałki oraz w środy w godzinach od 8:00 do 14:00, z wyjątkiem dni, kiedy
poniedziałek lub środa jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub dniem, w którym nie
pracuje administracja Zakładu Kamego w Krzywańcu.
2. Funkcjonariusz przyjmujący telefoniczną rejestrację potwierdza przyjęcie rezerwacji
poprzez podanie dnia oraz godziny widzenia.
3. Widzenia odbywają się pod dozorem funkcjonariusza w sposób uniemożliwiający
bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, chyba że organ, do którego dyspozycji
tymczasowo aresztowana pozostaje, zezwoli inaczej.

.W

razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpóśfódńi

kóńtakt

1 flSOb^

odwiedzającą, zezwala się na poczęstunek tymczasowo aresztowanych przez rodzinę
artykułami spożywczymi i napojami zakupionymi w ZK (punkt sprzedaży w sali widzeń).
Artykuły spożywcze i napoje, które nie zostały skonsumowane w czasie widzenia,
przekazuje się osobie odwiedzającej.
5. Wszystkie artykuły i przedmioty podlegają kontroli.
6. W czasie trwania widzenia tymczasowo aresztowane i ich rodziny mogą przeprowadzać
rozmowy z wychowawcą.

Rozdział 16
Dni, godziny i miejsce odprawiania nabożeństw, odbywania spotkań religijnych
oraz nauczania religii

§ 63. 1. Msza święta dla skazanych odprawiana jest - przez kapelana zakładu wyznania
rzymskokatolickiego - w każdą sobotę od godz. 15.00 w kaplicy. Zgłoszenia do
uczestnictwa we mszy św. oraz innych posługach religijnych należy składać pisemnie
oddziałowemu do środy do godz. 17.00.
2. Skazani kobiety i mężczyźni uczestniczą we mszy św. w odrębnych grupach w terminach
zgodnie z odrębnym harmonogramem.
§ 64. Msza święta dla tymczasowo aresztowanych odbywa się w każdy ęzwartek
od godz. 10.00 w kaplicy. Ze względu na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku
postępowań karnych poszczególne grupy osadzonych biorą udział we mszy św. wg
zatwierdzonego planu. Uczestnictwo we mszy św. osadzonych z więcej niż jednej grupy
spacerowej jest możliwe, jeżeli w skład poszczególnych grup nie wchodzą współuczestnicy
przestępstwa. Zgłoszenia do uczestnictwa we mszy św. należy składać pisemnie
oddziałowemu do wtorku do godz. 12.00.
§65. 1. Osadzeni mogą zgłaszać się na rozmowy indywidualne do kapelana (zgłoszenia na
piśmie: nazwisko, imię, nr oddziału i celi). Indywidualne posługi religijne odbywają się w
pokojach wychowawców, świetlicach lub w miejscu odprawiania mszy św.
2. Kapelan w miarę możliwości i potrzeb odwiedza osadzonych w celach mieszkalnych.
3. Osadzonym umożliwia się wysłuchanie nabożeństwa retransmitowanego przez
radiowęzeł.
§ 66. Zezwala się na prenumeratę czasopism religijnych wydawanych oficjalnie w Polsce.
Otrzymywanie pism dostarczanych przez kapelana oraz osoby bliskie odbywa się za
pośrednictwem administracji zakładu i nie może przekraczać limitów określonych w § 43
ust. 1 i 3.

§ 67. 1. Spotkania z przedstawicielami Strażnicy - Towarzystwa Biblijnego
i Traktatowego, Zarejestrowanego Związku Wyznania Świadków Jehowy odbywają się
w każdą środę od 15.30 do 17.30 oraz w każdą sobotę od godz. 13.30 do 16.30.

2. Kobiety i mężczyźni uczestniczą w spotkaniach w odrębnych grupach.

§68.
1. Spotkania z przedstawicielami Kościoła Zielonoświątkowego organizowane są
wkażdąsobotę w godz. 09.00-12.00.
^,
2. Spotkania odłamu Kościoła Zielonoświątkowego Zbór EMAUS odbywają się w ostatnią
sobotę każdego miesiąca od godz. 13.00 do 16.00.
3. Kobiety i mężczyźni uczestniczą w spotkaniach w odrębnych grupach.
§69.
1. Spotkania z Księdzem Parafii p. w. Świętego Mikołaja Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego organizowane są w zakresie i w zależności od potrzeb.
2. Kobiety i mężczyźni uczestniczą w spotkaniach w odrębnych grupach.
§ 70. 1. W tych samych spotkaniach religijnych nie mogą uczestniczyć tymczasowo
aresztowane - wspólniczki, jeżeli mogłyby nawiązać bezpośredni lub pośredni kontakt.
2. W razie zakłócania spokoju, porządku lub bezpieczeństwa przez osadzonych w czasie
uczestniczenia w spotkaniu religijnym lub mszy, może być ono przerwane lub zakończone
przed czasem zarówno przez prowadzącego spotkanie lub mszę, jak i nadzorującego
funkcjonariusza.

Rozdział 17
Częstotliwość, terminy, miejsce i sposób dokonywania zakupów artykułów
żywnościowych i wyrobów tytoniowych, przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży
w zakładzie oraz
realizowania prawa osadzonych do otrzymywania paczek
Żywnościowych
§ 71.1. Osadzeni mają prawo trzy razy w miesiącu w wyznaczonych dniach (1 - do 11-ego
dnia miesiąca, I I - do 21-ego dnia miesiąca, I I I - do ostatniego dnia miesiąca) dokonywać
zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz innych artykułów
dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie kamym za środki pieniężne pozostające do ich
dyspozycji w depozycie (wolne od zajęć i akumulacji).
2. Data i kolejność dokonywania zakupów są podawane w formie komunikatu przez
radiowęzeł.
§ 72. 1. Osadzeni po uzyskaniu paragonu z depozytu wypisują na kartce (pozycja pod
pozycją) dokładną nazwę artykułu na podstawie aktualnego wykazu znajdującego się każdej
celi (kolor, smak itp.) oraz ilość danego produktu.
2. Listę ze spisanymi artykułami osadzeni przekazują do oddziałowego danego oddziału do
godz. 12.00 w dniu następnym po otrzymaniu paragonu.
3. Brak złożenia listy ze spisanymi artykułami będzie jednoznaczny z rezygnacją
z dokonania zakupów.
§ 73. 1. W dniu zakupów artykułów w danym oddziale zamówione artykuły zostaną
dostarczone z paragonem do oddziału.
2. Wydanie zakupionych artykułów oraz ich sprawdzenie przez osadzonych odbywa się
przy pracowniku kantyny oraz funkcjonariuszu dozorującym przebieg zakupów.
Reklamacje ilościowe i jakościowe po odejściu w/w osób nie będą uwzględniane.

fSkazanl zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie karnym typu zamkniętego mogą

§ 74.1 Osadzeni mają prawo otrzymać raz na miesiąc paczkę z żywnością o ciężarze nie
przekraczającym 6 kg,
2. Paczkę skazany będzie otrzymywał po złożeniu przez niego zamówienia oraz złożeniu
prośby do Dyrektora o przelanie wskazanej kwoty na konto podmiotu obsługującego
kantynę w zakładzie.
3. Zamówienie będzi^ mogła złożyć również osoba najbliższa w sposób określony w § 83.
§ 75.1. Za zezwoleniem Dyrektora osadzeni mogą otrzymać paczki z niezbędną im odzieżą,
bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny.
2. Wzór talonu na paczkę higieniczną stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Wykaz artykułów przyjmowanych w paczkach higienicznych określono w § 82
§ 76. Paczki określone w §75 być doręczane do zakładu kamego przez osoby odwiedzające,
bezpośrednio przez nadawcę paczki albo za pośrednictwem uprawnionego organu, instytucji
lub osoby, a w szczególności przez pocztę, firmę kurierską lub gońca. Paczki są
przyjmowane od poniedziałku - do piątku w godz. 08.00-14.00, a w sobotę i niedzielę 8.0016.00.
§ 77. Paczki higieniczne wydawane są w dniach i godzinach pracy administracji.
§ 78. Wielkość paczki dostarczanej do zakładu kamego nie może przekraczać wymiarów
30 X 50 X 60 cm.
§ 79. 1. Paczki dostarczane przez pocztę i inne uprawnione organy:
1) wewnątrz paczki należy umieścić spis jej zawartości (część I talonu);
2) część I I talonu umieszcza się w sposób trwały na paczce, obok imienia,
nazwiska, imienia ojca odbiorcy i adresu.
2. Zobowiązuje się osadzonych do pouczenia rodzin i osób bliskich o warunkach
otrzymywania paczek w Zakładzie Kamym i zawartych w nich artykułach, a także
o konieczności opisania paczki (higieniczna, odzieżowa łub zawierająca leki).
§ 80. W paczkach, w listach oraz przesyłkach nie mogą być dostarczane artykuły których
sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji oraz artykuły
w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości.
§ 81. 1. Paczka nie spełniająca wymogów określonych niniejszym zarządzeniem nie będzie
przyjmowana przez administrację Zakładu.
2. W przypadku przesłania paczki pocztą zostanie ona odesłana nadawcy na koszt
osadzonego.
§ 82. Wykaz artykułów przyjmowanych w paczkach higienicznych dostarczanych
z zewnątrz:
1) szczoteczka do zębów (bez zasilania bateryjnego lub elektrycznego);
2) pasta do zębów;
3) przybory do depilacji i golenia jednorazowego użytku bez zasilania
bateryjnego lub elektrycznego, za wyjątkiem brzytew i żyletek;
4) pędzelek do golenia;
m ;

6) krem po goleniu lub balsam;
7) mydło zwykłe lub w płynie w przeźroczystym opakowaniu, mydelniczka;
8) żel pod prysznic w przeźroczystym opakowaniu;
9) szampon do włosów w przeźroczystym opakowaniu;
10) odżywka do włosów w przeźroczystym opakowaniu;
11) żel do włosów w przeźroczystym opakowaniu;
12) balsam lub krem do ciała w przeźroczystym opakowaniu;
13) dezodor^ w kulce łub sztyfcie;
14) płyn do prania w przeźroczystym opakowaniu;
15) płyn do płukania tkanin w przeźroczystym opakowaniu;
16) papier toaletowy;
17) wkładki higieniczne;
18) podpaski;
19) gąbka;
20) grzebień lub szczotka do włosów;
21) szczoteczka do rąk;
22) małe nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami;
23) obcinaczki do paznokci bez nożyka i pilniczka;
24) patyczki do uszu;
25) kosmetyczka.
§ 83. 1. W ramach przysługujących osadzonemu uprawnień do paczek żywnościowych,
paczki te mogą być dostarczane osadzonym przebywającym w Zakładzie Kamym
w Krzywańcu, za pośrednictwem kantyny na podstawie formularza zamówienia na paczkę
żywnościową, przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty.
2. Zamówienie na dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby najbliższe
mogą złożyć: w punkcie sprzedaży lub drogą pocztową wraz z dołączonym dowodem
wpłaty na adres zakładu z dopiskiem „Kantyna".
3. Zamówienie jest sporządzane na podstawie listy produktów dostępnych w punkcie
sprzedaży Zakładu Karnego w Krzywańcu.
4. Formularz zamówienia oraz lista produktów dostępne są w jednostce penitencjamej
w punkcie sprzedaży, w biurze przepustek, w sali widzeń oraz na stronie internetowej.
5. Wpłat na zamówioną paczkę należy dokonywać na konto punktu sprzedaży
prowadzonego przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„Hubi" w Banku Spółdzielczym w Żaganiu oddział w Nowogrodzie Bobrzańskim, nr konta
90 9657 0007 0020 0211 8853 0001.
6. Zamówienie przyjmowane jest do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim
potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. W przypadku braku tego
uprawnienia informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki będzie przekazana do
punktu sprzedaży.
7. Paczka, realizowana w drodze zamówienia, będzie przekazana osadzonemu niezwłocznie,
nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem
wpłaty.
8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być
zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki, przekazywane będą
niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej

O kószt pr2elewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy

§ 84.1 Skazany:
1) dokonując zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz innych
artykułów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie;
2) składając zamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej;
3) realizując zezwolenie, dotyczące paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem
i innymi przedmiotami osobistego użytku.
-zobowiązany jest uw%lędnić możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych
rzeczy przy uwzględnieniu warunków związanych z ilością i wymiarami rzeczy, które
skazany może posiadać w celi i magazynie rzeczy własnych osadzonych, określone w § 45
146.
2. Zamówienie o którym mowa w § 84 ust.l pkt 2 złożone przez osobę najbliższą może
zostać zrealizowane przy uwzględnieniu warunków związanych z ilością i wymiarami
rzeczy, które skazany może posiadać w celi, określone w § 46.
§ 85. Artykuły
w czystości.

żywnościowe

należy

przechowywać

w

szafkach

utrzymywanych

Rozdział 18
Sposób przyjmowania i wydawania osadzonym korespondencji
§ 86.1. Korespondencję urzędową i prywatną przyjmują wychowawcy oddziałów
oraz oddziałowi w godzinach:
1) 6.00 - 18.30 w oddziałach półotwartym i otwartym;
2) 7.00 - 17.30 w areszcie śledczym i oddziale zamkniętym dla kobiet;
3) 7.00 - 22.00 w oddziałach zamkniętych pawilonu H.
2. W każdy roboczy dzień jest ona odbierana przez operatora pocztowego.
3. Korespondencja przychodząca do osadzonych wydawana jest:
1) prywatna - przez wychowawców i oddziałowych (korespondencja prywatna
nie może przekroczyć wagi 2 kg);
2) urzędowa (za potwierdzeniem odbioru) - przez funkcjonariusza działu
ewidencji.

Rozdział 19
Dni, godziny i miejsce bezpośredniego kontaktowania się osadzonych
z przedstawiciełami podmiotów, o których mowa w art. 38 § 1 kkw

§87. 1. Spotkania z w/w przedstawicielami odbywają się po uprzednim porozumieniu się
z Dyrektorem Zakładu4camego w dni wolne od pracy w godz. 8.00 - 15.00. Spotkania
mogą odbywać się również w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu
z Dyrektorem ZK.
2. Spotkania odbywają się w pomieszczeniach wyznaczonych przez administrację zakładu
karnego.
3. Spotkania mogą odbywać się bez dozoru funkcjonariusza.

Rozdział 20
Godziny, czas i miejsce korzystania przez skazanych i tymczasowo aresztowanych
z samoinkasującego aparatu tełefonicznego
§ 88.1. Skazani zakwalifikowani do odbywania kary w warunkach zakładu karnego typu
półotwartego i otwartego mają prawo korzystać z aparatów telefonicznych
samoinkasujących znajdujących się w oddziałach (w godz. 06.45 - 17.45 -oddział
półotwarty, w godz. 06.45 - 20.00 -oddział otwarty), w sposób nie kolidujący z ustalonym
porządkiem wewnętrznym zakładu (np. nie korzysta się z automatów w porze wydawania
posiłków).
2. Czas rozmowy nie może przekraczać 10 minut.
§ 89. 1. Skazani zakwalifikowani do odbywania kary w warunkach zakładu kamego typu
zamkniętego, mogą korzystać z aparatu samoinkasującego znajdującego się w oddziale
mieszkalnym, codzienne w godz. 06.45 -17.45.
2. Potrzebę przeprowadzenia rozmowy telefonicznej należy zgłosić pisemnie, podając
kartkę z imieniem i nazwiskiem oraz numerem celi oddziałowemu do godz 22.00
poprzedniego dnia.
3. Skazani mogą skorzystać do trzech rozmów tygodniowo.
4. Czas rozmowy nie może przekraczać 5 minut z wyjątkiem skazanych młodocianych,
którym zezwala się na rozmowę do 10 minut.
§ 90. 1. Warunkiem korzystania z aparatu telefonicznego jest posiadanie własnej, ważnej
karty telefonicznej lub wykonania rozmów na koszt rozmówcy.
2. W indywidualnych i uzasadnionych przypadkach, za zgodą dowódcy zmiany, skazani
mogą korzystać z aparatów samoinkasujących w godzinach innych niż w/w.
3. Osadzeni przyjęci lub przetransportowani z innych jednostek mogą jednorazowo
skorzystać z aparatu samoinkasującego Orange znajdującego się w pawilonie H w ciągu 7
dni od dnia przyjęcia lub przybycia.
§ 91. Rozmowy z podmiotami o których mowa w art 8 § 3 kkw odbywają się w godzinach
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§ 92.1. w celu podtrzymywania przez skazanych więzi z rodziną wprowadza się możliwość
prowadzenia rozmów za pośrednictwem programu SKYPE, który ma pełnić
funkcję
wspomagającą w stosunku do podstawowych form kontaktu skazanego z rodziną.
2. W pierwszej kolejności możliwością kontaktu objęci zostaną skazani będący rodzicami
lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, cudzoziemcy, których rodziny lub osoby
najbliższe zamieszkują w znacznej odległości od miejsca ich przebywania lub ich sytuacja
rodzinna, zdrowotna l4b finansowa uniemożliwia przyjazd na widzenie.
3. Czas rozmowy nie może przekraczać 10 minut.
4. Rozmowy będą realizowane:
1) dla skazanych kobiet (oddział X I I , pawilon F) w poniedziałek w godz. 09:00-12:00 oraz
sobotę w godz. 14:00-16:30, a w przypadku zatrudnionych skazanych kobiet, korzystanie ze
stanowiska komputerowego możliwe będzie w poniedziałek w godzinach wolnych od pracy
pomiędzy: 15:30 - 16:30 oraz w sobotę w godz. 09:00-12:00.,
2) dla skazanych mężczyzn (wyznaczone pomieszczenie pawilonu H) w poniedziałek
w godz. 12:00-14:00 oraz sobotę w godz. 10:00-14:00, a w przypadku zatrudnionych
skazanych mężczyzn, korzystanie ze stanowiska komputerowego możliwe będzie
w poniedziałek w godzinach wolnych od pracy pomiędzy: 16:30 - 17:30 oraz w sobotę
w godz. 10:00-12:00.
6. Potrzebę przeprowadzenia wideorozmowy należy zgłosić wychowawcy w formie
pisemnej, podając prośbę z imieniem i nazwiskiem, numerem celi oraz loginu adresata
rozmowy, co najmniej na dwa dni przed planowanym dniem dostępu do stanowiska
komputerowego.
7. Podstawą realizacji rozmowy jest zgoda dyrektora, pozytywnie zaopiniowana przez
wychowawcę uwzględniająca możliwości tj. wolny termin w harmonogramie korzystania ze
stanowiska komputerowego oraz sytuację rodzinną, zdrowotną lub finansową skazanego.
8.Obowiązek poinformowania adresata połączenia o terminie i czasie planowanej rozmowy
leży po stronie osadzonego.
9.Osadzony korzystający z programu SKYPE loguje się na swoje konto użytkownika
(uzyskane we własnym zakresie poza zakładem kamym).
lO.Po zakończeniu połączenia osadzony wyleguje się oraz usuwa z programu dane swojego
konta. Za poprawne usunięcie konta odpowiada wyłącznie osadzony.
11 .W przypadku skazanych:
1) zakwalifikowanych do ZK typu zamkniętego rozmowy podlegają kontroli administracji
ZK;
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(jó

ZK łypu pćłotwaftego rozmowy mog^ podogac mroli
'

3)zakwalifikowanych do ZK typu otwartego rozmowy nie podlegają kontroli administracji
ZK;
§ 93.1 Tymczasowo aresztowane mogą korzystać z samoinkasującego aparatu
telefonicznego znajdującego się w oddziale mieszkalnym, codzienne w godz. 06.45 -17.45.
2. Podstawą wykonania rozmowy telefonicznej z pełnomocnikiem jest wydanie zarządzenia
przez organ dysponującjS w którym powinny być w szczególności wskazane:
1)

dane personalne obrońcy;

2)

nr telefonu, pod którym możliwe jest skontaktowanie się z obrońcą.

3. Funkcjonariusz lub pracownik Służby Więziennej umożliwi rozmowę telefoniczną
tymczasowo aresztowanej po wybraniu numeru telefonu wskazanego w zarządzeniu
i potwierdzeniu danych personalnych obrońcy.

Rozdział 21
Inne ustałenia
§ 94. Osobom zatrudnionym poza terenem zakładu zabrania się wnoszenia na teren
jednostki wyrobów tytoniowych, artykułów spożywczych oraz innych przedmiotów.
^

§ 95. Paczki inne niż żywnościowe oraz korespondencję osadzonych należy przesyłać na
adres:
ZAKŁAD KARNY W KRZYWAŃCU
66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
a środki finansowe na konto bankowe:
NBP 0 / 0 Zielona Góra
35 1010 1704 0088 1713 9120 0000
z jednoczesnym podaniem imienia i nazwiska osadzonego oraz imienia ojca osadzonego.
Rozdział 22
Obowiązki osadzonych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
§ 96. 1. Osadzeni przebywający W jeduostcc organizacyinej powinni przestrzegać
obowiązków wymienionych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wydanych
na jej podstawie, a w szczególności:
1) niezwłocznie zawiadamiać osoby znajdujące się w strefie zagrożenia o zauważonym
pożarze, klęsce żywiołowej lub innym miejscowym zagrożeniu;
2) UtrZyniyWftę należjtj

porządek w miejscu zakwaterowania lub czasowego

przebjTwanla - zakaz gromadzenia mAtóWStóW MWOpalnyCh;
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umieszczać na punktach oświetleniowych osłon i dekoracji z materiałów palnych;
4) przestrzegać zakazu palenia tytoniu w miejscach do tego nie przeznaczonych;
5) zgłaszać przełożonym lub uprawnionemu funkcjonariuszowi prowadzącemu sprawy
ppoż. o zauważonych zagrożeniach i nieprawidłowościach w zabezpieczeniu ppoż.;
6) obowiązuje zakaz tarasowania dróg ewakuacyjnych i dostępu do wszystkich
urządzeń związanych z bezpieczeństwem pożarowym na terenie zakładu karnego;
7) realizować polecenia przełożonych mające na celu usunięcie przyczyn mogących
spowodować poAr lub inne zagrożenie;
8) w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia wykonywać wszystkich
poleceń kierującego akcją.
2. Poza wymienionymi w ust. 1, osadzeni zatrudnieni na rzecz jednostki organizacyjnej
mają obowiązek:
1) przestrzegać zasad zawartych w instrukcjach użytkowania urządzeń, maszyn,
narzędzi i instalacji;
2) utrzymywać lad i porządek na stanowisku pracy oraz dokonywać kontroli
miejsca pracy pod kątem bezpieczeństwa pożarowego każdorazowo po jej
zakończeniu;
3) informować przełożonych o zauważonych w jednostce organizacyjnej
zagrożeniach stanu bezpieczeństwa pożarowego.
Rozdział 23
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 97. Traci moc Zarządzenie Nr 4/II/2014 Dyrektora Zakładu Kamego w Krzywańcu
z dnia 11 lutego 2014r. Porządek wewnętrzny w Zakładzie Kamym w Krzywańcu^ oraz
Zarządzenie Nr 11/II/2015 Dyrektora Zakładu Kamego w Krzywańcu z dnia 8 maja 2015r.
w sprawie w sprawie telefonicznej rezerwacji widzeń dla skazanych w Zakładzie
Kamym w Krzywańcu.

§ 98. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015r.

Z upoważnienia
D Y R E K T O R A
Zakładu Karnego w Krzywańcu

Z-CA D Y R E K T O R A
Zakładu Karnego w Krzywańcu
mjr mgr

2 Wymienione zarządzenie zmienione lM\^mm Nr i $/n/2oi4 Dyrektora ZaUadu Kamego w KrzywaAcu z dnia
H MrnęSd w W^im l dnia lO paździemika
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41611/2015
Dyrektora Zakładu Kamego w Krzywańcu
z dnia 29 czerwca 2015r.

4
Preparaty lekowe dostępne w kantynie,
i przechowywać w celi po 1 opakowaniu:

-

Alugastrin

-

Calcium musujące

-

Cholinex tabl.

-

Magnez musujący

-

Manti

-

Witamina C draż.

-

Zestawy witamin

które

można

kupić

bez

zgody

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr
16/11/2015 Dyrektora Zakładu Kamego
w Krzywańcu z dnia 29 czerwca 2015r.

4
Preparaty lekowe
jest zgoda:
-

Apap tabl.

-

Ibuprom tabl.

-

Paracetamol tabl.

dostępne

w

kantynie,

na

zakup

których

wymagana

)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 41611/2015
Dyrcktora Zakładu Kamego w Krzywańcu z dnia 29 czerwca 2015r.r.
Porządek wewnętrzny w Zakładzie Kamym w Krzywańcu

Ł » d
O

Zakład Kamy w Krzywańcu

K a x n y w Krzywańcu

10 N o w o g r ó d Bobrzański

66-010 Nowogród Bobrzański

data..

data..

Nr. ewid. Talonu

rwid. T a l o n u
CZĘŚĆ

CZĘŚĆ

I

Talon na p a c ^ ę higieniczną

Talon n a paczkę higieniczną

Dla osadzonego.

osadzonego.
przybory do depilacji i golenia jedr>TazowegD użyttu bez zasilania, za wyjątkiem brzytew i żyletek -

Krein po goleniu lab balsam -

_

P ę d z e l e k do golenia -

Et.*

krem , pianka lub żel do golenia -

szt. *

szt.*

Krem po goleniu lub balsam -

szt.*

Pędzelek do golenia -

Myctto zwykle lub w płynie w przeroczystym opakowaniu szampłon w opakowaniu przeźoczrstym

-

..szt.*

mydelniczka

szt. *

-

-

podpaski -

szczoteczka do zębów (bez zasilania)
pasta do zębów •
•

szt •

.szt. *

n o ż y c z k i z zaokrąglonymi koiicówkarai obciraaczki dc paznokci bez neżykL i pilnika
patyc-zki do uszu-

szt. *

opal. *

płyn d o prania w opakowania przezroczystym -

szt.*

płyn do płukania tkanin w opakowaniu przeźroczystym kosrraetyczka-

szt.*

szt.*

żel p o d piysznic w przeźroczystyia opakowaniu —

dezodorant w sztyfcie lub w kulce -

szt. *

CZĘŚĆ I I

-

Nr ewid. Talonu.

szt *

opak. *

podpaski -

opak.*

•

gąbka - . ,

•

grzebień lub szczotka do włosów -

szt. *
szt, *

szt. *

•

nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami -

•

obcinaczki do paznokci bez nożyka i pilnika -

•

patyczki do uszu -

•

płyn do prania w opakowaniu przeźroczystym -

szt. *
szt. *

opak.*

'
szt.*

•

płyn do i^ukania tkanin w opakowaniu przeźroczystym-

•

kosmetyczka - .....szt.*

•

żel pod prysznic w przeźroczystym opakowaniu
* - niepotrzebne skreślić

niepotrzebne sdeślić

szt. *

opak. *

szczoteczka do rąk szt *

-

szt. *

szt. *

•

szt.'

-

szt. *

-

wkładki higieniczne

opak. *

szt. *

szczoteczka do rąk -

mydelniczka

papier toaletowy -

..opak.*

grzel>ień hb szczotka do włosów -

szt. *

balsam lub krem do ciała w opakowaniu przeźroczystym

szt. *

opak.

w k ł a d k i higieniczne -

szt.*

żel do włosów w opakowaniu przeźroczystym -

szt."

dezodorant w sztyfcie lub w kalce papiem toaletowy -

-

szt.*

szt,*

odżywka do włosów w opakowaniu przeźroczystym -

szt.*
szt. *

balsann lub krem do ciała w op*kovaniu przeźroczystym
pasta do zębów -

szampon w opakowaniu przeźroczystym -

-

żel d o włosów w (pakowaniu {rzej-oczystym -

szt.*

szt.*

Mydło zwykłe lub w płynie w przeźroczystym opakowaniu -

szt.*

szt.*

o d ż y w k a do vdos6w w opakowania przeźroczystym

szczoteczka do zębów (bez zasilana)

przybory do depilacji i golenia jednorazowego użytku bez zasilania, za wyjątkiem brzytew i żyletek -

szt.*

szt. *

krem , pianka lub żel do goleni* -

gąbka

I

. -'
szt.*

szt. *

.- '

-

..
Nr. ewid. Talonu

CZĘŚĆ I I

1
POUCZENIE

1. Część II talonu umieszcza się w sposób trwały na paczce, obok imienia i nazwiska oraz adresu odbiorcy.
Paczka nic spełniająca powyższego wymogu nic będzie przyjmowana do zakładu kamego. Część 1 talon
umieszcza się wewnątrz paczki.

POUCZENIE

1. Część 11 talonu umieszcza się w sposób trwały na paczce, obok imienia i n s w i s k a oraz adresu odb i o r c y .
Paczka nie spełniająca powyższego wymogu nie będzie przyjmowana do zakła*! kamego. Część I talo n
umieszcza się wewnątrz paczki.

2. W przypadku doręczenia paczki przez jej nadawcę bezpośrednio do zakładu kamego, (część 1 i 11) umieszcza 2. W przypadku doręczenia paczki przez jej nadawcę bezpośrednio do zakladakaniego, (część I i 11) u m i e s Ł ^ s ^ a !
się w sposób trwały na paczce.
się w sposób trwały na paczce.
3. Wewnątrz paczki umieszcza się spis jej zawartości.

3. Wewnątrz paczki umieszcza się spis jej zawartości.

4. PaczJca nie zawierająca części 1 talonu będzie zwrócona nadawcy.

4. Paczka nie zawierająca części 1 talonu będzie zwrócona nadawcy.

5. Paczka o wymiarach przekraczających 30x50x60 cm nic będzie przyjęta do zakładu.

5. Paczka o wymiarach przekraczających 30x50x60 cm nie będzie przyjęta dnzakładu.

6. Niedozwolonym jest przekazywanie w paczce:

6. Niedozwolonym jest przekazywanie w paczce:

- artykułów żywnościowych ( w tym wyrobów tytoniowych).

- artykułów żywnościowych ( w tym wyrobów tytoniowych).

- rzeczy, na które Dyrektor nic udzielił zezwolenia w prośbie,

- rzeczy, na które Dyrektor nic udzielił zezwolenia w prośbie.

- środków higieny osobistej, które w składzie chemicznym zawierają alkohol.

- środków higieny osobistej, które w składzie chemicznym zawierają alkohol

- wszelkich innych przedmiotów i środków, których posiadanie w zakładzie karnym jest niedozwolone.

- wszelkich innych przedmiotów i środków, których posiadanie w zakładzie k a n y m jest niedozwolone:.

7. Paczka zawierająca artykułyj||mienione w pkt. 6 pouczenia zostanie zwrócona nadawcy na koszt
skazanego.
^*

7. Paczka zawierająca artykuły wymienione w pkt. 6 pouczenia zostanie zwrciora nadawcy na koszt;
skazanego.

(

