Zarządzenie Nr 17/11/2017

Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu
z dnia 9 marca 2017 roku
w spra14'iezmiany Zarządzenia Nr 8/11/2017Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu z
dnia 16 stycznia 2017r. Porządek }+'ew'nętrznyw' Zakładzie Karnym w Krz} w ańcu
Na podstawie art. 73 $ 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks kamy wl'konawczy
(Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm. :), $ 14 ust. l i2

rozporządzenia

Ministra

Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie regulaminu organizac)jno

porządkouegowykonywaniakary pozbawieniawolności(Dz. U. z 2016r.. poz- 2231)
oraz $ 14 ust. l i2 rozporządzeniaMinistra Sprawiedliu'ości z dnia 30 grudnia 2016r. w
sprawie

regulaminu

organizacyjno

-

porządl(owego

u)'konyu ania

tymczasou'ego

aresztou'ania(Dz. U. z 2016r., poz. 2290), ustalam porządek ueu'nętrznl' w Zakładzie
Karnym u- Krzywańcu.
W ZarządzeniuNr 8/11/2017Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu z dnia 16 stycznia 2017r.
Porządeku'eunętrzny w Zakładzie Karnym n Krzywańcu, wprouadzam następującezmian)

1. W Rozdziale 15 ,,Dni, godziny i porządek przeprowadzania widzeń" $ 60 otrzymuje
brzmienie

$ 60.]. Widzenia należy rezerw-ou-aćtelefonicznie pod numerem 68 328 40 32
w poniedziałki oraz w środy w godzinach od 8:00 do 14:00, z wl'jątkiem dni, kiedy
poniedziałek ]ub środa jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub dniem, u- która'm nie
pracuje administracja Zakładu Kamego w Krzywańcu.

2. Funkcjonariusz przyjmujący telefoniczną rejestrację potwierdza przyjęcie rezerwacji
poprzez podanie dnia oraz godziny widzenia
3. Osoba dokonująca rezerwacji obowiązanajest podać inforjnację dotyczącą czasu trwania
i rodzaju widzenia
1) u idzenie przy stoliku,
2) u idzenie bez osoby dozorującej ,
3) widzenie w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującel,
4) dłuższewidzenie
4. Osoby odw iedzające winny

stawić się 30 minut przed ustaloną godziną zaplarioxx'anego

u'idzenia

5. Godzina zaplanowanegowidzenia z przyczyn niezależna'chod administracji zakładu
mogą ulec przesunięciem czasom-l'm.
6.W przepadku nie przybycia osób odwiedzający'ch w
telefonicznie - termin widzenia jest anulowany.

terminie zarezeruowanym

7. Realizacja widzeń między osadzonymi przebłKX'ając)miw' zakładzie: osadzeni mogą

rezerwowaćwidzenie pisemnie u wychowawcy danego oddziału mieszkalnego,od
l Zmiany u)mienionej ustawy została ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz 1083, z 1999 r. poz- 93 1, z 2000 r. poz 701 i
1268, z 2001 r. poz. 1071 il194, z 2002 r. poz. 676 i 1679, z2003 r. poz. 1061, 1380 i 1750, z 2004 r. poz 889, 2135.

2405, 2426 i 2703, z 2005 r. poz. 1363 i 1479, z 2006 r. poz. 708 i 1648,z 2007 r. poz. 849, z 2008 r. poz. 620 i 1344,z
2009 r. poz. 39, 119, 504, 817, 911, 963, 1475, 1540 i 1589, z 2010 r. poz. 191, 227, 842 i 1228, z 2011 r. poz. 201, 202,
654. 734. 1092, 1280 i 1431, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 628 i 1247, z 2014 r. poz. 287, 619 i 1707, z 2015 r. poz
21, 396, 43 1, 541, 1269 i 1573 oraz z 2016 r. poz. 428, 437, 1948 i2138

poniedziałku do piątku w godzinach praGI' administracji, z UTjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy lub dni, u
w Krzywańcu.

których nie pracuje administracja Zakładu Karnego

8. Udzielenie widzenia dłuższego niż 60 minut (np. wykorzystanie nagrody w postaci
dłuższego widzenia czy zgody na połączenie widzeń) będzie możliu'e wyłącznie
w przypadku zarąestrouania takiego widzenia na zasadach określonych w $60 ust. l

i3

2. W Rozdziale17 ,,Częstotlin'ość,terminy, miejsce i sposób dokonywania zakupów
artykułów żywnościowychi wyrobów tytoniowych, przedmiotów dopuszczonychdo
sprzedaży w zakładzie oraz realizowania prawa osadzonychdo otrzymywania paczek
żywnościowych"

$ 70 otrzymuje brzmienie

$ 71.1 osadzeni mają prawo trza' razy w miesiącu w u'ł'znaczonych dniach dokonywać
zakupów' artykułów żywnościowych i wyrobów tł'toniowych oraz inni'ch artykułów
dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym za środki pieniężne pozostające do ich
dyspozyc]iw depozycie (wolne od zajęć i akumulacji).
2 Skazanizatrudnieni mogą na ll zakupachdodatkowo zakupić do l kg produktów
żywnościowych więcą . Realizując powyższe praw'o uu'zg]ędnia się zapis art. 110a $ 1 ]aw,
który stanowi, że skazany ]na prawo posiadać H celi artykul' żywnościowe o ciężarze
nieprzekraczającym 6 kg.

$ 3.
Zarządzenie u chodzi u' życie z dniem 13 maca 2017 roku
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