Zarządzenie Nr 23/11/2018

Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu
z dnia 17 sierpnia2018roku
Porządek wewnętrzny w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

Na podstawie art. 73 $ 2 ustawy z dnia 6 czeku'ca 1997r. Kodeks karny uykonauczy
(Dz. U. z 2018r.. poz. 652 z późn. zm. i), g 14 ust. l i2 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016r. u spraw'ie regulaminu organizacyjno
porządkon ego wykonywania kary pozbawienia wolności(Dz. U. z 2016r., poz. 223 1) oraz
Ę 14 ust. l i2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 201 6r. w spraw'ie

regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania(Dz
U. z 2016r., poz 2290), ustalam porządek wewnętrzny w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

Rozdział l
Pobudka oraz godziny i sposób przeprowadzania apelu porannego i wieczornego
$ 1. 1. Pobudka dla osadzonych: godz.06.00,
2.Pobudka dla osadzonych wykonujących pracę w piero-szą zmianie u' hali produkcyjnej,
zatrudnionych w podmiotach zewnętrznych, a także dla osadzonych zakwaterowanych w tą
samejceli z w/w osadzonymi: godz. 05.00,
3. Pobudka dla osadzonych wykonujących pracę po godz. 22.00 dnia poprzedniego: godz
09.00
4. Osadzenipo zarządzeniupobudki zobowiązani sąu stać z łóżek i pościelić je
g 2. 1. Apel odbywa się w celach mieszkalnych. świetlicach(gdy trwają zajęcia KO) oraz inni'ch
pomieszczeniach, w których przebywają osadzeni.
2. Apel poranny przeprowadza się w godz. 06.05 - 06.25

3. Apel wieczorny -- przeprowadzasię w godz. 18.00 - 18.20.
4. Skazani zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie karnym typu zamkniętego podczas apeli
zobowiązani są występon'ać u- kompletnym zbiorze skmbowym(w okresie od l czerwca do 30
UTześniamogą korzystać z odzieży własnej). Pozostali osadzeni wystęPUJąw kompletnej odzieży'
dziennej(własnqi lub skarbowej), przyjmując postawę stojącą w miejscu ujdocznym, twarzą
zwróceni do ftmkcjonariusza przeprowadzającego apel, zabronione jest uczestniczenie
w
apelujedynie w bieliźnie osobistą lub piżamie. Osoba wyznaczona podaje przeprowadzającemu apel
stanilościowy celi, z wyłączeniem ust. 8
5. W trakcie przeprowadzania apelu zabrania się prowadzenia rozmów oraz wykonywania innych
czynności, sprzęt radiowo - telewizŃny musi być wyłączony.
6. Tryb postępowania określony w ust. l do 5 obowiązuje również w celach przejściowych oraz w
izbie chorych, chyba że lekarz zalecainaczą
7. Osadzeni zobowiązani są do noszenia odzieży dziennej od rozpoczęcia apelu porannego do
zakończenia apelu wieczornego .
8.osadzeni, którzy u ykonują pracę po godz. 22.00 dnia poprzedniego mogą stawać następnegodnia

l Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r., poz. 1010, poz. 1387

l

do apelu w piżamie i zobowiązani są do noszenia odzieży dziennej od godz. 09.00 do zakończenia
apeluwieczomego.

Rozdział 2
Zajęcia porządkon'o - higieniczne

$ 3. Zajęcia porządkowe

higieniczne osadzenipowinni wykonywać w czasiewolnym

$ 4. Przed wy.jściem osadzeni mają obowiązek pozostawić pomieszczenie, M którym
przebywali, w czystości i porządku oraz wyłączać odbiorniki i urządzenia elektryczne.
$ 5. 1. Od zakończenia apelu porannego do rozpoczęcia apelu u'ieczomego osadzeni mogą

leżeć na pościelonychłóżkach w odzieży skarbowej lub n'łasnej(ewentualnie przykryć się
dodatkowym kodem dotyczy pory jesienno zimowej). Nie u'olno w ciągu dnia leżeć na
łóżku w piżamie.
2. Po we.iściu przełożonego do celi osadzeni zobou iązani są do natychmiastowego wstania.
3.Nakazy i zakazy określone w ust. l i ust 2 dla osadzonych, którzy wykonują pracę po godz

22.00 dnia poprzedniego dotyczą od godz. 09.00 do zakończenia apelu wieczomego

$ 6. Osadzonymumożliwia się ostrzyżenieco najmnią jeden raz w miesiącu potrzeby
u tym zakresie osadzeni zgłaszają oddziałowym, pisemnie na kartkach.
$ 7. 1. Korzystanie z urządzen elektrycznych podłączonych do gniazd wtyczkou ych u' celach:

w pau'ilonie H obwody gniazd wtyczkou ych pozostają wyłączone codziennie od 24.00 do
05.00
2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może podjąć decyzję o pozostac:ieniu w innych
godzinach włączonych obu wdów gniazd utyczkowych.

Rozdział 3

Godziny przeznaczonena sen, pracę) naukę i zajęcia kulturalno -- oświatowe,
sportowe i wychowania fizycznego oraz zajęcia własne osadzonych
$ 8.1. Godziny przeznaczone na sen
1) dla osadzonych: u godz. 22.00-06.00
2) dla osadzonych wykonujących pracę po godz. 22.00 dnia poprzedniego: w godz. 24.00
09.00

3) dla osadzonychwykonujących pracę n' pierwszej zmianie u hali produkcyjną,
zatrudnionych H podmiotach zewnętrznych, a także dla osadzonych zakwaterowanych
u tel samej celi z w/w osadzonymi: godz. 21.00-05.00
2. Wygaszanieświateł w celach mieszkalnych następujew godz. przeznaczonych na sen.
3. Zezwala się na korzystanie z posiadanegosprzętu RTV w celach mieszkalnych do godziny
24.00 w sposóbnie zakłócający porządku M oddziale.
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4. W godz. przeznaczonychna sen zabrania się przepraw'adzaniagłośnych rozmów'.
5.Po godzinie 22:00 oglądanie programu telewizyjnego u' świetlicach oddziałów możliu'ajest
za zgodą Dyrektora
6. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może podjąć decyzję o przedłużeniu czasu
korzystania z pr)m'atnego sprzętu RTV.
1 9. Godziny przeznaczonena pracę:

1) osadzeni zatrudnieni przy pracach pomocniczych i porządkowych zgodnie
z kartami pracy i zatu'ierdzonymi grafikami;
2)skazani zatrudnieni przez kontrahentów zewnętrznych
umowami bądź porozumieniami.

zgodnie z zau-artyini

Ę lO. l .Zajęcia kulturalna
oświatou-e, sportowe i wychowania fizycznego odbywają się
H edług planów zajęć K-O i grafików zajęć zatn ierdzonych przez Dyrektora lub upoważniona
osobęw godzinach od 07.30 do 21 .00 z przerwami na posiłki

2. Plany zajęć K-O i zajęć sportowychoraz graHlkizajęć podawanesą do wiadomości
osadzonych poprzez wyu ieszenie ich na tablicach ogłoszeń w oddziałach

3. Program emitou'any jest u radiowęźle w godz. 07.40 21.00 (z przerwą na apel
wieczorny). W przypadku awarii sprzętu nagrywającegonie będzie możliu e emitowanie
Magazynu Informacyjnego Radiowęzła - bieżące komunikaty. Wóu czasbieżące komunikaty
będą udostępniane na tablicach ogłoszeń znajdując) ch się w oddziałach mieszkalnych.

4. W) pożyczanie książek z punktów bibliotecznych odbywa się zgodnie z opracowanym
regulaminem działalności punktów biblioteczn) ch
5. Skazani mają prawo prenumerou ać prasę na własny koszt i korzystać z prasy dostarczanej
przez administrację.

6. Zajęciasportou'ed]aosadzonych
odbyćająsięnatereniesali sportou'e]
, boiskusportou'm
oraz w innych wyznaczonych miejscach. Po zakończonych zajęciach osadzeni są
zobou iązani do pozostawienia pomieszczenia właściwie uporządkou'anego
7. W czasiezajęć sportowych osadzenikorzystają z n'łasną odzieży i obuwia sporton'ego.
8. Osadzeni zakn aliHlkowani do odbywania kary w zakładzie kamym typu zaml€niętego
u trakcie przemarszuna zajęcia sportowe poza pan'ilonem mieszkalnym korzystają
z
odzież) skarbcu el, natomiast w obrębie paw ilonu mieszkalnego korzystają z odzieży własnej
i obuu ia sportou'ego
9. W zajęciach sportowych mogą uczestniczyć wyłącznie osadzeni posiadający
zaświadczenielekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach o charakterze
rekreacyjno - sportowym
10 Jako zajęcia sportowe rozumie się zajęcia grupowe w postaci gier zespołowych. Zajęcia te
sąorganizowane dla ogółu uprawnionych skazanych.
11 Pozostałe zajęcia (siłom'nia, bieganie itp.) są traktowane .jako zajęcia rekreacyjne

W zajęciachtych mogą uczestniczyćuprawnieni osadzeniwyróżniający się regulaminowym
zachowaniem,w szczególnościwyu'iązując) sięz obok'iązkupracy.
$11. Na zajęcia własne osadzonych wyznacza się czas w godz. 08.00 22.00, po wykonaniu
inn) ch czynności, wynikających z niniejszego porządku oraz obowiązków regulaminowych
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Rozdział 4

Zasady otwierania cel mieszkalnych
g 12 Zezwala się na otwarcie cel mieszkalnych

1) dla skazanych zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładach karnych typu
półotn artego cele pozostają otwarte od rozpoczęcia apelu porannego do zakończenia apelu
wieczornego. Od godz. 17.45 osadzeni zobon'iązani są przebyć-ać n' celach mieszkalnych;
2) dla skazanych zakwalinlkou'anych do odbyć ania kary w zakładach karnych typu otwartego
cele pozostają otwarte całą dobę.
$ 13. 1. W wyznaczonych dniach i godzinach za zgodą Dyrektora cele mieszkalne
u
oddziale VIII i Xll(oddziały terapeutyczne) pozostają otwarte.
2. W razie uzasadnionej potrzeby oraz w przypadku naruszenia porządku lub bezpieczeństu a
oddziału lub jednostki następuje natychmiastowe zamknięcie cel, o których mowa w ust. l

Rozdział 5
Godziny i miejsce spożywania posiłków dostarczonych przez administrację
$ 14. 1. Osadzony otrzymuje trzy posiłki dziennie:
1) śniadanie
06.45 07.30;
2) obiad
12.00 13.30;
3) kolacja
16.30 17.45

2. Dla osadzona'chzatrudnionych oraz w innych uzasadnionychprzypadkach śniadanie i
kopac.ieu ydaje się odpowiednio wcześniej lub odpowiednio późnią .
3. Dla osadzonych nieobecnych u czasie u'dawania obiadu u dni robocze, w/w posiłek
wydaje się u' godz. 14.15 15.45.
$ 15. Spożywanie posiłków odbywa się u celach mieszkalnych oraz wyznaczonych miąscach
w czasie pracy.

Rozdział 6

Godziny, miejsce i sposóbporuszania się po terenie Zakładu Karnego
$ 16. 1. Osadzeni poruszają się po terenie jednostki u sposób zorganizowany, w ubiorze
stosownym do pory roku, pod dozorem funky.jonariusza.
2. W czasie przemarszu obawiązuje zachowanie spokoju, zakaz porozumiewania się Z
osobami postronnymi i zakaz trzymania rąk w kieszeni
3. W czasie przemarszu do 3 osób osadzeni poruszają sięjeden za drugim, M przypadku
większą liczby osadzonych poruszają się u' kolumnie dwqkową

$ 17. Osadzenizatrudnieni przy pracach pomocniczych i porządkowych poza obrębem
oddziału zobou iązani są do noszeniaH czasie zatrudnienia kamizelek odblaskowych
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Rozdział 7

Godziny, miejsce i sposób odbywania spacerów
$ 18. Spacery odbywają się na wydzielonych

placach spacerouych

$ 19. Tymczasowo aresztouane oraz skazane/skazani za](walifikowani do odbywania kary

w zakładziekamym typu zamkniętegoodbyć'ają 60

cio minutowy spacerna wolnym

powietrzu:
1) u' dni robocze i soboty od godz. 08.00 16.00;
2) w niedziele i święta u godz. 08.00 09.00 i od godz.l0.00
według zatwierdzonych planów.

16.00,

$ 20. 1. Skazanekobiety zakwalifikowane do odbywania kary w zakładzie kamym typu
półotwartego korzystają ze spacerupomiędzy godz. 08.00- 13.00, zgodnie z planem spacerów'.
2. Skazani mężczyźni zakwaliHlkowani do odbł'wania kary w zakładzie karnym typu
półotwartego

korzystają ze spałem pomiędzy godz. 08.00- 13 .00 zgodnie z planem spacerów'.

$ 21. Skazane kobiety zakwalifikowane do odbywania kary u zakładzie karnym typu
otu artego korzystają ze spaceru pomiędzy godz. 08.00-13 .00, zgodnie z planem spacerów.
$ 22.Skazani zatrudnieni, nie mogący skorzystać ze spaceru z uwagi na wykonyu aną pracę
korzystną ze spaceru w godz. 15.30-17.45
$ 23. 1. Sposób odbywania spacerów

1) skazani z daną grupy vrychodzą na spacer jednocześnie, przerwanie spaceru
może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach;
2) w czasie spacerów osadzeni mogą poruszać się u' szyku dowolnym.

2. Zabrania się nawiązywania kontaktów z osobami znajdującymi się poza placem
spacerowym.rozbierania do bielizny, leżenia, prowadzenia głośna'chrozmów, wnoszenia

i spożyu'aniaposiłków i napojów.Zezwalasię na wnoszeniejedną butelki u'ody o
pojemności do 2 litrów H opakou aniu plastikowym w okresie od l ku ietnia do 30 września
3. W oluesie od l czerwca do 30 września zezwala się skazanym zakwalifikowanym do
odbywania kary w zakładzie kamym typu zamkniętego na korzystanie ze spacerów
R odzieży u'łasne.i.
4. Osadzeniz oddziałów mieszkalnych nr l VI i Xll mogą wywieszać i zbierać pranie przy
rozpoczęciu i zakończeniu spaceru-

Rozdział 8

Korzystanie z ciepłej u'ody i kąpieli

$ 24. 1. Osadzenikorzystają z ciepłej wody w celach mieszkalnych:

1) z oddziału Vll, VIII i X w godz. 04.45 - 07.15, 12.45 - 13.45 oraz 18.00
19.30
2) z oddziału IX i XI w godz. 04.45 - 07.15, 12.45 - 13.45 oraz 17.30
3) z pozostałych oddziałów całą dobę.
2. Osadzenikorzystają z kąpieli 2 razy M tygodniu według planu kąpieli

19.00;

Ę 25 Informacja o kąpielach znajduje się na tablicach ogłoszeniowych w oddziale
mieszkalnym

1 26. 1. Suszenie wypranel bielizny i odzieży' odbyć a się w wyznaczonych mi4scach
2. Zabrania się wieszania odzieży i bielizny na grzqnikach iw oknach.

Rozdział 9

Czas i miejsce w których dozwolone jest palenie wyrobów tytoniowych
$ 27. Osadzonym M ohno palić u')roby tytonion'e tylko u miejscach do tego u'znaczonych

$ 28. 1. Zezwalasię na paleniewyrobówtytoniowychw celachwyznaczonych
dla
osadzonych używających wyrobów tytoniou ych:

1) u' porze dzienną i nocną
a)tymczasowo aresztou'anym;
b)skazanym umieszczona'm w celach prze.lścion ych;

c)skazanym zakualiflkowanym do odbywania kary pozbau'ienia wolności
u u arunkachzakładu zamkniętego;
2) u porzenocną:
skazanym zakwaliHikowanym do odbywania kary pozbawienia wolności
w warunkach zakładu półotn artego
2. Zabraniasię:
1) palenia tytoniu M miejscach do tego nie wyznaczonych, a u- szczególności:
a)w łóżku;
b)podczas apelu;
c)podczas pobytu H izbie chór) ch;
d)podczas przemarszóu :
e)w śu ietlicach i kora tarzach oddziałów;
l)salach terapeutycznych;
g)salach u idzei5 i poczekalni;
h) podczaspobytu M celach mieszkalnych(za wŃątkami wymienionymi
i) podczas wydaw ania posiłków ;
j) podczaspobytu w sali sporton'd oraz na placu tartanou'm;

w ust. l);

k) u palarniach u trakcie ciszy nocnej w godzinach 22.00 06.00, za wyjątkiem
skazanych zakwałifikowanym do odbywania kary pozbawienia wolności
H wamnkach zakładu kamego typu otu'artego;
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2) wl'rzucania niedopałkóu przez okno
Ę 29. Wszystkich osadzonych palących wyroby
przepisow p.poz

tytoniowy

obok'iązuje przestrzeganie

Rozdział lO
Ilość i rodzaj własnej odzieży, bielizny i obuwia, które osadzony może posiadać w celi
$ 30. Tymczasowo aresztou,anekorzystają z własną bielizny, odzieży i obuwia

$ 31. 1. Skazani mężczyźni zakwalifikou'ani do odbywania kary w zakładzie karnym typu
zamkniętego mogą korzystać z własna odzieży, wyłącznie w obrębie cel mieszkalnych
oddziału, u- czasie organizmu'anych zajęć sportou'ch, zajęć terapeutyczne'ch,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, n'łącznie w obrębie cel mieszkalnych
oddziału, w czasie organizowanych zajęć sportowych, zajęć terapeutycznych, korzystania
z łaźni oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

3. Skazaneprzebywające w Domu Matki i Dziecka zakn'alifikou ane do odbywania kary
w zakładzie karnym typu zamkniętego mogą korzystać z własnej odzież) M obrębie zakładu
kamego, w czasie przeprowadzania czynności procesowych, transportowania oraz w innych
uzasadnionach przypadkach

4. W uzasadnionych przypadkach osadzeni mogą otrzymać z Zakładu Karnego odzież
i obuu'ie do osobistegoużytku. Zabrania się skracaniai przerabianiatej odzieży oraz
oznaczaniajej u jakikolwiek

sposób.

$32.1. Osadzone kobiety mogą posiadać:
l)bieliznę osobistą;
2)bieliznę nocną kpl. 2;

3)podomkę szt. l;
4)swetry lub bluzki - szt. 2(pracujące szt 3);

5)sukienka szt. l;
6)spodnie (w tym krótkie )

szt. 2 (pracujące szt 3);

7)spódnica szt. l;
8)dres kpl. l;
9)kurtka
szt. l(za wy.wątkiem osadzonych z zakładu zamkniętego, które mogą
posiadać kurtkę w magazynie);
lO)obuwie sportowe par l;

ll)pantofle domowe par l;
12)obuu'ie stosowne do pory roku par l;
13)klapki kąpielowe par l;
14)zezwala się osadzonym zakwaliflkowanym do odbywania kary w zakładzie
kamym typu otwartego na posiadanie obrączki lub pierścionka.
2. Osadzenimężczyźni mogą posiadać:
l)bieliznę osobistą;
2)piżamę kpl. 2;
3)SHeter lub bluza szt. 2 (pracujący szt 3);
4)spodnie (w tym krótkie)
szt.2 (pracujące szt 3);

5)dres kpl. l;

6)kurtka
szt. l(za w)wątkiem osadzonych z zakładu zamlmiętego którzy mogą
posiadać kurtkę u' magazynie);
7)pantofle domowe par l;

8)obuwiesportowe par l;
9)obuwie stosou-nedo pory roku

par l;

lO)klapkikąpielowe par l
3. Osadzenimogą korzystać poza oddziałem z własnych rękawic, szalikóu i zimowych
najayć głowy u' okresie od 0 1 paździemika do 30 kwietnia
Ę 33. 1.Osadzenisą zobou iązani dbać na własny koszt o w'łaściwl' stan higieniczny własną
odzieżyi obuwia
l
2. Odzież własną osadzeni mąką do użytku osobistego. Zabrania się wymiany
odstępowania odzieży pomiędz) osadzonymi

3. Administracja Zakładu Karnego nie ponosi odpowiedzialnościza rzeczy prywatne
osadzonych, za u-):wątkiemprzechowyu anych u depozytach.

4.W)mianabielizny osobistą odbywa się jeden raz w tygodniu, a pościelowejco dn'a
tygodnie (u edług grafiku)

Rozdział ll
Magazyn rzeczy własnych osadzonych
$ 34.1 . Każdy z osadzonych może przechowywać u- magazynie rzeczy własnych
osadzonvch:
1) odzież. bieliznę, obuu ie, drobny sprzęt elektroniczny, urządzenia elektryczne,
środki łączności oraz
inne przedmioty nie będące przedmiotami u'artościowymi

w rozumieniu przepisów' Rozporządzenia Ministra Spraw'iedliwości z dnia 27

października 2003 r. u

spraw'ie czynności administracyjnych i rozliczeń

finansow'ch związanych z promadzeniem depozytu przedmiotów' Martościowych
i środków pieniężnych osób pozbawionych wolności(Dz. U. Nr 192. poz. 1881 z
późn. zm.)w ilości do 12 kg;

2) .jedenodbiomik TV do 482,5905mJn(19") lub jeden odbiornikradiowy lub
odtwarzacz CD.=
3) sprzęt komputerowy, który osadzona może posiadać na podstawie zezwolenia

D}'rektora,zgodniez art. 110a$ 2 kkw;
4) dokumentu'osadzonego,inne niż dokumenty osobiste(wymienione n' $ 1 pkt 3
rozporządzeniaMinistra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012r. w sprawie
czynności administracŃnych zw iązanych z wykonywaniem tymczasowego
aresztowaniaoraz kar i środków przymusu skutkujących
pozbawienie wolności oraz
dokumentowania tych czynności(Dz. U. z 2015r.
poz. 927 z poź. zm).
2.Do magazynu rzeczy u-łasnych osadzonych nie przyjmuje się:
1) ż)n'ności;
2) broni i amunicji;
3) alkoholu;
4) leków;
5) tl'tomu i wyrobów tytoniowych;
6) środków łatwopalnych:
7) przedmiotów, których gabaryty przekraczają 50 x 50 x 50 cm
8

$ 35. 1. Rzeczy własne osadzonego o u'miarach lub ilości naruszającej obowiązujący
porządek,wydaje się lub przesyła na jego koszt do wskazaną przez niego osoby,instytucji
lub organizac.ii.Wydanie lub wysłanie rzeczy osadzonegonastępujew dni iw godzinach
pracy magazynu. Pakowania w/w rzecza' dokonuje osadzony u obecności magazyniera.
2. Administracja Zakładu Karnego w Krzyk ańcu zastrzegasobie możliu ość komisyjnego
zniszczenia przedmiotów' naruszających obowiązujący porządek w przypadku
1) nie wskazania przez osadzonegoosoby, instytucji lub organizacji do odbioru

w/w przedmiotów;
2) w
przypadku,
gdy
rzeczy
osadzonego
epidemiologicznych nie nad4ą się do dalszego użytku

ze

względów

sanitamo-

$ 36. 1. Pobieranie rzeczy własnych osadzonychz magazynu odbywa się w trakcie przyjęcia

do ilości określonej w porządku wewnętrznym, a wymiana może nastąpić tylko w
uzasadnionych przypadkach np. spam'odowanych zmianą pór roku lub zniszczeniem
posiadanej odzieży bądź obuu:ia.
2.Paczki odzieżowe przy.lmonane są do magazynu jednostki i następnie wydawane
za potwierdzeniem dla osadzonego.
3. Odzież wydaną do użytku z Zakładu Karnego wymienia się w zależności od potrzeb.
Rozdział
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Ilość i wymiary przedmiotów które osadzony może posiadać w celi oraz sposób ich
przechowywania i zasady używania
ę 37. Przez przedmioL} osobistego użytku o których mowa w art. 110a ust. ] Kodeksu kamego
wykonawczego rozumie się:
1)lusterko;
2)zegarek na rękę(z wyłączeniem zegarka typu smartwatch, która nie może posiadać
wbudou anei pamięci u eunętrznel oraz nie może umożliu'iać zawiązywania łączności
przewodowej i bezprzewodou'ą, nagryu ania dźwięku lub obrazu, instalaqi karty
pamięci lub karta' sim) i budzik;
3)zapałki lub zapalniczka;
4)przybornik krawiecki (tl. igła i nici);
5) płyty CD, DVD, o łączną ilości do 5 szt., które mogą być wymieniane podczas
u idzenia:

6)szczotka do czyszczenia odzieży i obuwia oraz pasta do obuwia u' ilości
PO l szt.;
7)naczynia ze szkła hartowanego (2 talerze. l kubek, l Hlliżankalub szklanka) - za
wyjątkiem tymczasowo aresztouanych, które korzystają z naczyń plastikowych
Tymczasowo aresztowaneposiadające grzałkęmogą posiadać
l
kubek
o
pojemności do % litra(ze szkła harLowanego),celem gotowania wody;
8) prywatne plastikowe sztućce kpl. 1, za wyjątkiem tymczasowo aresztowanych
oraz skazanych
zakwalifikowanych do odbywania kary w
zakładzie karnym typu
zamkniętego którzy korzystają tylko ze skarbou ych sztućcóu
plastikowych;

9) rzeczy, które można zakupić w kantynie zakładu oraz rzeczy wymienione
u, $ 82

$ 38. 1. Osadzenimogą posiadaćgrzałkę elektrycznąo mocy do 350 W lub czajnik
9

elektryczny o mocy do 1000W z funkcją samoczynnegowyłączania(l na celę), suszarkędo

włosów o mocy do 500 W oraz skazanizakwalifikon'ani do odbywaniakara w zakładzie
kamym typu zamkniętego uentylator o średnicy plastikowego śmigła do 30 cm, w okresie od

O1.06.do 30.09.(1na celę mieszkalne).Grzałki i czajniki powinny posiadaćuziemienie
Zabrania się gotowania wody w plastikowych pojemnikach
2. Osadzonekobiety mogą posiadać lokówkę lub prostownicę do włosów.
$ 39. 1. Osadzeni za zgodą Dyrektora,
przedmioty:

mogą posiadać w celi mieszkalnej

następujące

1) odbiornik telewizy.jny o przekątnd obrazu do 482,5905 mm (19 cali) nie posiadający
urządzeń techniczna'ch służąca'chdo odtn'arzania i rejestrowania informacji oraz tuner do

odbioru cl'frowel teleu izii naziemną. Urządzeniate powinny mieć możliwość ręcznego
przełączania kanałów. Nie zezu-ala się na użytkowanie pilotów do tych
urządzeń
poza
jednorazowym pobraniem w celu ustawienia i zakodou ania programów(dotyczy wyłącznie
osadzonychzakwalifikou anych do odbyć'ania kary M zakładzie karnym typu zamkniętego)
Przed ód antenowy powinien b} ć zakończony obustronnie wtykami i nie może być dłuższy
niż 3 m. W budynkach, w których jest telewizja kablowa zabrania się posiadania anten
Zabrania się wystaw'iania anten na zeu-nątrz budynku.
2) odtu arzacz DVD bez funkcji rejestracji dźwięku i obrazu. bez wbudou anego tunera TV
oraz zeu-nętrznychgłośników. Zezwala się na posiadaniedo odtwarzaczy DVD oryginalnego
pilota dedykowanego do danego urządzenia, który nie jest modyfikou'any, ani uniwersalny.
3) radioodbiomik lub odtwarzacz CD, bez możliwości rejestracji dźwięku i obrazu, który nie
posiadazewnętrznych głośników o maksymalna'chwymiarach 30 cm x 20 cm x 30 cm;

4) przedłużacz
elektrycznydo 3 m z nie n'iększąliczbągniazdelektrycznych
niż 3 z
uziemieniem. Zabrania się łączenia ze sobą przedłużaczy oraz rozgałęźnikóu'
5) słuchawki bez mikrofonu o średnicy ,,nausznikóu'" do 3 centymetrów.
6) garnek elektryczny o pojemności do 2 litrów i mocy do 1000 W.
2. Posiadanie przez osadzonych sprzętu komputerom'egoi innych urządzeń dozwolone jest
wyłącznie za odrębną, indyu idualną zgodą dyrektora zakładu z zachowaniem przepisów

zawartychu- art. ] ]O a i216 ]aw.
3. W każdą 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 która'ch mowa w ust. li 2, zostanie cołhięta w
razie uszkodzenia sprzętu, plomb lub instalac.ii elektrycznej lub u innych uzasadnionych
przypadkach, w tym u' razie nieprzestrzegania przez osadzonego obok'iązujących przepisów.

$ 40. 1. Sprzęt elektryczny musi być sprawny, posiadać czytelna nadana przez producenta

tabliczkę znamionouą ze znakami bezpieczeństwaB lub CE oraz mocą znamionouą
urządzenia, użyj-anj' zgodnie z zaleceniami producenta i podlega kontroli administracji
Zakładu Karnego.
2. Wszystkie urządzeniaaudiou izualne muszą być zasilane z sieci 230 W. Dopuszczalnejest

używanie oryginalnych zasilaczy, dedykou an)ch do danego urządzenia(bez regulacji
napięcia).

$ 41. 1. Każdy sprzęt elektroniczny oraz u'entylator przed wydaniem osadzonemudo
użytkowania podlega kontroli przez funkcjonariusza włącznie z naruszeniemplomb
gwarancyjnych, a następnie zabezpieczeniu poprzez umieszczenie nowych plomb
Urządzenia,których nie można skontrolować bez pomocy specjalistycznych narzędzi nie
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będą wprou'adzane do użytku
2. Uszkodzenie plomb przez osadzonychskutkuje cofhięciem zgody na użytkou'anie
sprzętu.

$ 42. 1. Zabrania się wyklejania na ścianach oraz na wyposażeniu pomieszczeń wycinków
z prasy, zdjęć, plakatów, rysunków itp
2. Zabrania się niszczenia sprzętu kwaterunkon'ego oraz ścian
3.
W oddziałach dla skazanych zakwalifikou'anych do odbyć ania kary w zakładach
kamych typu otwartego i półotwartego za zgodą wychowawca cela może być udekorowana
firaną, jednym kw iatem u' doniczce plastikowej i serwetkami.

$ 43. 1. Osadzeni, oprócz książek u')-pożyczonych z biblioteki ZK mogą posiadać do
5 sztuk prym'atnych książek oraz prasę o łącznej M adzę do 0,5 kg.

2. Łączna ilość literatury określoną w ust. l nie może przekraczać10 sztuk książek.
3. Osadzeni mogą posiadać do 10 szt. przedmiotów kultu religijnego o wl'miarach nie
większych niż 250x150 mm.

$ 44. 1. Osadzony może posiadać w celi leki zakupione w kantynie. Leki powinny być
przechowyu'ane n' oryginalnym opakowaniu. Skazany może posiadać u celi leki w dau ce

dobową lub całej kuracji zlecone przez lekarza ambulatorium,na potwierdzenieczego
powinien posiadać aktualne zlecenie z pieczątką ambulatorium
2. Wykaz leków które można zakupić bez opinii lekarza i zgody Dyrektora, stanowi załącznik
Nr l do niniejszego zarządzenia

3. Wykaz leków' na które potrzebnajest opinia lekarza i zgodaDyrektora, stanowi załącznik
Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Ę 45.1 Łączna ilość i wymiary rzeczy, u tym żywności, znajdujących się w posiadaniu
skazanegou' trakcie pobytu u' w zakładzie kamym M celi mieszkalno iu magazynie rzeczy
własnych osadzonych nie może przekraczać 30 kg oraz pojemności torby transportowej o
kubaturze 0, 17 m3 (wymiary 57x8 lx30 +/- 3 cm na każdym u'miarze).
2. Wymogi ol(reślone w ust. l nie obejmują posiadanych przez skazanego dokumentów
związanych z postępowaniem, którego jest uczestnikiem oraz odbiornika telewizyjnego

$ 46.1 Ilość i wymiary rzeczy,które skazanymożeposiadaćw celi mieszkalnej.w tł-m 6 kg
żyu'ności nie mogą przekraczać:

l)kubatur} szafki więziennej prz) padającej na skazanego,kubatury szuflady uysuwanej,
pojemnika podłóżkowego lub odpou iadającą im objętości;
2) 9 litrów napojów.
2. W przypadku stwierdzenia, że wymiary lub ilość rzeczy będących w posiadaniu skazanego

w celi mieszkalne, namszają obowiązujący porządek. skazany ma obok'iczek przekazać
nadmiar rzeczy do magazynu rzeczy własnych osadzonych, a jeśli u- magazynie tym nie ma
iuż możliK'ości ich przechowywania, rzeczy te przesyła się, na koszt skazanego, do wskazanej

przez niego osoby, instytucji lub organizacji. W uzasadnionymwypadku przedmioty te mogą
być przesłane na koszt zakładu kamego
3. W przypadku stwierdzenia, że w)miary lub ilość żyu:ności będącej w posiadaniu

skazanegow celi mieszkalnej naruszają obowiązujący porządek. wówczas realizacja
uprawnień przez skazanego w zakresie zakupów artykułów żywnościowych i wl'robót'
tytoniouych oraz innych artykułów dopuszczonychdo sprzedażyw zakładzieoraz prawa
otrzymywania paczki żywnościowej, odbywa się z uwzględnieniem wymogów określonych

w art 110a$1 ]<kn'
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4. Rzecza' skazanegokontaojowanego nie mogą przekraczać wymiarów- i ilości ol(reśloną
w 9 45

5. W przypadku stu'ierdzenia, że wymiary lub ilość rzeczy skazanego utrudniają
konwojou-anie, skazani' zobou iazany jest do umieszczeniau pierwszej kolejności, w torbie
transportow'elcałości posiadaną przez niego żywności, a następnie pozostałych rzeczy
zgromadzonych w celi mieszkalnej i magazynie rzeczy własnych
6. W przypadku stwierdzenia, że skazany posiadarzecz)-wykraczające poza limity ojcreślone
w ust. 5, przedmioty te przesyła się na koszt skazanegodo wskazanej przez niego osoby,
instytut.ii lub organizacji. W uzasadnionymwypadku przedmioty te mogą być przesłanena
koszt zakładu karnego.
7. W przypadku niewskazania przez skazanegoodbiorcy rzeczy,o których mowa u' ust. 6
przekazuje się .je do magazynu rzeczy własnych osadzonych. Do rzeczy tych stosuje się
przepisy o likwidadi niepodjętych depozytów.

8.AdministracjaZakładu Karnego nie organizuje transportu sprzętu TV do jednosci
w przypadku transportu właściciela tego sprzętu, a czynności te spoczywały będą na
osadzonym lub osobie upoważnionej(np. rodzinie osadzonego wskazanej w oświadczeniu)

g 47. Przedmioty, które osadzony posiada u celi należy przechowyu'ać H szafkach
na półkach i stolikach oraz w' kąciku sanitarnym, w sposób uporządkowany, estetyczny
a zarazemumożliwiający kontrolę celi i przedmiotów.
Rozdział 13
Dni, godziny i mie.jsce przy.lmowania osadzonych przez Dyrektora,

kieru.jących

oddziałem penitencjarnym oraz personel oddziałów penitencjarnych i innych
przełożonych, lekarzy oraz sposób składania pisemnych wniosków, skarg i próśb.
Ę 48.1. Prośby, skargi i wnioski pisemne osadzonych przyjmowane są przez wychowawców
oddziałów oraz oddziałowych każdego dnia.
2. Osadzenimogą zgłaszaćje również ustnie w czasie inspekcji miejsc zakwaterouania
l pracy.

$ 49. Na rozmowy Dyrektor, kierujący oddziałem penitencjamym i inni przełożeni przgmulą
osadzonychw pokojach wychon'awców lub innych pomieszczeniachu' oddziale w godzinach
pracy administracji
Rozdział 14

Dni i godziny pracy Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Krzyk'ańcu

$ 50.1. Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Krzyk ańcu czynne jest w godz
06.00 do 18.00
2. W robot)-, niedziele i śu ięta pielęgniarka pełni dyżur głównie w DMDz

1 51.1. Prz)jęcia lekarza podstawową opieki zdron'otne] odbywają się pomiędzy
godz. l0.00 - 17.40.
2.osadzeni ob.ięci Systemem Aktywnego Nadzoru Medycznego są pod stałą opieką
medyczną zgodnie z Rejestrem Pacjentów, do którego zakwalifikowani zostali na podstawie
12

zleceń lekarskich

3. Pozostali osadzeni przłjmouani są do lekarza zgodnie z kolejnością zapisów Nagłe
przypadki zachorowania przŃmou-ane są w trybie pilnym
$ 52. Lekarze specjaliści przŃmują na podstaw'ie Książki zgłaszających się do lekarza i na
zabiegi:
1) stomatolog poniedziałki godz. 8:00 - 14:00.
2) ginekolog czwartek w godz 09.00 12.00;

3) psychiatra czwartki lub piątki w godz 15.00

17.00 (na konsultaqe kieruje

lekarz ogólny lub psl'cholog )

Ę 53. 1. Wydawanie leków odbyć a się codziennie u' godz. 07. 15 09.00oraz 16.30 ] 7.30
w oddziałach mieszkalnych
2. Leki M oddziałach mieszkalnych wydaje pielęgniarka lub funkcjonariusz
3. Osoba pobierająca leki doustne połyka je u obecności pielęgniarki lub u'znaczonego
funkcjonariusza
$ 54. Zabiegi wykonywane są u' gabineciezabiegowi'm od poniedziałku do piątku w godz
8lS- 930i dla osób pracujących od 1530 1630. W soboty, niedziele i święta od 8'S 930
$ 55. W s)tuacjach nagłych zachorowań, pomocy osadzonym udziela Pogotou ie Ratunkowe
u Zielonej Górze
$ 56. Konsultacje i badania specjalistyczne wykonuje się w cywilnych placówkach służby
zdrow ia.

Rozdział 15
Dni, godziny i porządek przeprowadzania n'idzeń

$ 57. 1. Widzenia dla skazanych odbyć ają się:

1) w czwartki i piątki M godz. 08.00 15.00 w sali widzeń znajdującą się w pau'ilonie H
Osob) odu iedzająceprzyjmowane sąw biurze przepustek do godz. 13.30;
2) w niedziele u' godz. 08.00 16.00 u' sali widzeń znajdującej się n pawilonie H. Osoby
odu iedzające przyjmowane są w biurze przepustek do godz. 14.00.(widzenia organizowane
sąprzemiennie co tydzień u' podziale na dwie grupy U. l grupa: oddziały mieszkalne l, ll. lll,
IV. V. VI, XII. ll grupa: oddziały mieszkalne Vll, VIII, IX, X, Xl;
3) w inne dni świąteczne, związane ze u'zględami wyznanion'mi. Widzenia będą udzielane

po uprzednim uzyskaniuzgody przez Dyrektora u- godz. 08.00

15.00 u sali widzeń

znajdującej się w pawilonie H. Osoby odwiedzający prz)jmowane sąw biurze przepustekdo
godz. 13.30.;
4)M' przypadku gdy u' poniedziałek, u'torek, środę lub sobotę u ypadnie dzień świąteczny
ustawowo wolny od pracy, wóu czasu'idzenia z czwartku lub piątku zostają przesuniętena
ten dzień. Informacja taka zostanie przekazanaprzez radiou'ęzeł, stronę intemetową zakładu
oraz tablicę informacł:jną;
5)widzenia w trybie art. 138 $ 1 pkt 2 i3 kkw odbywają się w dniach widzeń na zasadach
oJa'eślonych powyżej
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2. Widzenia odbyć ają się przy oddzielnych stolikach, a szczegółowe zasady korzystania
z u idzeń określa porządek widzeń zamieszczony na stronie intemetowej jednostki oraz na
tablicy informacyjnej u- sali u'rdzeń.
3.
Zezwala się w czasie widzenia na poczęstunek skazanych przez odwiedzających

artykułami spożywczymi i napojami zakupionymi u' ZK(punkt sprzedażyw sali widzeń).
Artykuły spożywcze i napoje, które nie zostały skonsumowane w czasie widzenia, przekazuje
się osobie odwiedzającej . Z poczęstunku nie korzystają skazani ukarani karą dyscyplinarne u'

postaci udzielania widzeń u' sposób uniemożliu'iający bezpośredni kontakt z osobą
odwiedzający.;

4.Możliwe jest zrealizowanie poczęstunkupomiędzy osadzonymi odbyć ającymi karę na
terenie zakładu i odbywającymi u'spólne u idzenie. Poprzedzone to musi być złożeniem
prośby do Dyrektorajednostki oraz wystawieniem przez dział finansow' paragonu. Brakjest
możliu ości wnoszenia na oddział mieszkalny nieskonsumon'ajego poczęstunku.
5. Skazanimogą otrzymać u czasiewidzenia i przenieść w rejon zakwaterowania czasopisma
i literaturę(w ilościach określona'chw $ 43)
6. Wszystkie artykuły i przedmioty podlegają kontroli
7. W czasie Iruania widzenia skazani i ich rodziny mogą przeprowadzać rozmowy
z wychowawcą.
8. Zgłoszenie widzenia określonego u art. 105a $ 3 kku (z dzieckiem do lat 15) dokonuje
osoba odu iedzająca przy wejściu do jednostki.

$ 58. Korzystanie przez osadzonychz widzeń nie może kolidować z ich zatrudnieniem
$ 59.1. Widzenia z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adu okatem albo radcą praw'nym,
przedstawicielem niebędącym adu okatem ani radcą prawnym, który został zaaprobonany
przez PrzewodniczącegoIzby Europqskiego Trybunału Praw Człon'ieka do reprezentouania
skazanegoprzed tym Trybunałem, a także z urzędnikami odbyć ają się w dniach i godzinach
urzędomania administracji jednostki penitencjamej u' pomieszczeniach przeznaczonych do
dokonyu'aniaczynnościprocesom'ch.
2. Za zgodą Dyrektora widzenie może bł'ć zrealizowane w innym czasie i miąscu.
$ 60. 1. 'R'idzenia należy rezerw'zwać telefonicznie pod numerem 68 328 40 32 w poniedziałki

orazw środyw godzinachod 8:00 do 14:00,z uyjątkicm dni, kiedy poniedziałeklub środa
.jest dniem ustawowo u-olnym od pracy lub dniem, w którym nie pracuje administracja
ZakładuKamego w Krzywańcu.
2. Funkcjonariusz przy.jmujący telefoniczną rejestrację potu'ierdza przyjęcie rezerwacji
poprzez podanie dnia oraz godziny widzenia
3. Osoba dokonująca rezerwacji obok iazana jest podać informację dotyczącą czasu trwania i
rodzaju widzenia:

1) widzenie przy stoliku,
2) widzenie bez osoby dozorującej,
3) widzenie w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej.
4) dłuższewidzenie.

4. Osoba'odu iedzającewinn) stawić się 30 minut przed ustaloną godziną zaplanonanego
widzenia.
5. Godziny zaplanowanegoMidzenia z przyczyn niezależnych od administracji zakładu mogą
ulec przesunięciomczasowym.
6.W przypadku nie przybycia osób odwiedzających u' terminie zarezerwowanym
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telefonicznie - termin widzenia .jest anulowany.
7. Realizacja widzeń między osadzonymi przebyuającymi w zakładzie: osadzeni mogą

rezerwowaćwidzenie pisemnie u u'ychouawcy danego oddziału mieszkalnego,od
poniedziałku do piątku u godzinach pracy administracji, z wgątkiem dni ustawom'owolnych
od pracy lub dni, w których nie pracuje administracja Zakładu Karnego w Krzywańcu

8. Udzielenie widzenia dłuższego niż 60 minut(np. wykorzystanie nagrody w postaci
dłuższego H idzenia czy zgody na połączenie u idzeń) będzie możliwe wyłącznie H przypadku

zarejestrowaniatakiego widzenia na zasadachokreślonych u $60 ust. l

i3

WIDZENIA DLA TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH
Ę 6] Widzenia dla tymczasowo

aresztowanych odbyć ają się za zgodą organu dysponLUącego

1) w czwartek i sobotę u' godz. 08.00
15.00 u' pomieszczeniu wyznaczonym przez
administrację zakładu. Osoby odwiedzający przylmou ane są w biurze przepustek do godz
13.30. Widzenia rozpoczynające się o godz. 14.00 będą udzielane w u'miarze
nie udziela się dłuższych)

60 minut (tzn

2)
w przypadku gdy w poniedziałek, wtorek, środę, piątek lub niedzielę wypadnie dzień
świąteczny ustaw'owo wolny od pracy, wóu,czas u'idzenia z czwartku lub soboty zostają
przesunięte na ten dzień. Informacja taka zostanie przekazana przez radiowęzeł, stronę
intemetową zakładu oraz tablicę informacyjną;
3) w inne dni świąteczne, zu-iązanewzględami u-yznaniowymi, udzielane będąpo uprzednim
uz)skaniu zgody przez Dyrektora w godz. 08.00 15.00 w pomieszczeniu wyznaczonym
przez administrac.lę zakładu. Osoby odu iedzające prz)jmowane są w biurze przepustek do
godz. 13.30. Widzenia rozpoczynającesię o godz.] 4.00 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 u godzinach od 8:00 do 14:00,z wyjątkiem dni, kiedy poniedziałek lub środa
jest dniem ustauouo wolni'm od pracy lub dniem, w którym nle pracuje administracja
Zakładu Karnego w Krzyk'ańcu
2.Funkcjonariusz przyjmujący telefoniczną rejestrację potwierdza przyjęcie
poprzezpodanie dnia oraz godzina' widzenia

rezerwacji

3. Widzenia odbywają się pod dozorem funkcjonariusza w sposób uniemożliwiający
bezpośredni kontakt z osobą oduiedzającą, chyba że organ, do którego dyspozycji
tymczasou'o aresztou ana pozostale, zezu'oli inaczą.

4. W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z osobą
odwiedzający, zezw:ala się na poczęstunek tymczasowo aresztowanych przez rodzinę

artykułami spożywczymi i napojami zakupionymi w ZK (punkt sprzedażyw sali widzeń)
Artykułu' spożywcze i napoje, które nie zostały skonsuinowane w czasie u idzenia, przekazuje
się osobie odu iedzającd.
5. Wszystkie artykuły i przedmiotu' podlegają kontroli
6.W czasie tru ania widzenia tymczasou o aresztou ane i ich rodziny mogą przeprowadzać
rozmowy z wychou au'cą.
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Rozdział 16
Dni, godziny i miejsce odprawiania nabożeństw,odbywania spotkań religijnych
oraz nauczaniareligii

$ 63. 1. Msza śn'ięta dla skazanych odprawiana jest przez kapelana zakładu wyznania
rzymskokatolickiego w kaplicy pawilonu H M środy, czwartki i soboty, a w razie potrzeby w
inne
n dni
2. Zgłoszenia do uczestnictwa n'e mszy śu . oraz innych posługach religijnych należy składać
pisemnie oddziałom-emu w dniu poprzedzającym mszę św do godz. l0.00.
3. Skazanikobiety i mężczyźni uczestnicząwe mszy św. w odrębnych grupach w terminach
zgodnie z harmonogramem.
g 64. Msza święta dla tymczasow'o aresztou'anych odbyć'a się u' kaplicy w pierwszy czn'artek

miesiąca od godz. 10.00, a u razie potrzeby u inne dni. Ze względu na konieczność
zabezpieczeniaprawidłowego toku postępon'ańkarnych poszczególnegrupy osadzonych
biorą udział we mszy św. wg zatwierdzonego planu. Uczestnictu o we mszy śu-.osadzonych
z u ięcęi niż .jednej grupy spacerowei.jest możliwe, jeżeli w skład poszczególnych grup nie
Hchodzą u spółuczestnicy przestępstwa. Zgłoszenia do uczestnictwa we mszy św. należy
składaćpisemnie oddziałowemu do wtorku do godz. l0.00.
$ 65. 1. Osadzenimogą zgłaszać się na rozmow y indyu idualne do kapelana(zgłoszenia na
piśmie: nazwisko, imię, nr oddziału i celi). Indywidualne posługi religi.jne odbyć ają się w
pokojach wychować-ców, śu ietlicach lub w miejscu odpraw iania mszy śu .
2. Kapelan w miarę możliwości i potrzeb odwiedza osadzon) ch u celach mieszkalnych.
3 . Osadzonym umożliu ia się wysłuchanie nabożeństwa retransmitou anego przez radiowęzeł

w niedzielę o godz. 09.00.
1 66. Zezwala się na prenumerata czasopism religijnych u ydan'anych oHlcjalnie H Polsce.

Otrzymywanie pism dostarczanychprzez kapelana oraz osoby bliskie odbywa się za
pośrednictwem administracji zakładu i nie może przejcraczać limitów ol(reślonych w $ 43 ust.

l i2

g 67. 1. Spotkania z przedstawicielami Suiadków Jehowy u' Polsce odbywają się w każdą
środę od 15:30 do 17:30 oraz n' każdą sobotę od godz. 13:30 do 16:30.
2. Kobiety i mężczyźni uczestnicząw spotkaniachw odrębnych grupach n' terminach zgodnie
z odrębnym harmonogramem.
$ 68. 1. Spotkania z przedstawicielami Kościoła Zielonośu'iątkowego organizowane są
w każdą sobotę u 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 mężczyźniuczestnicząw spotkaniachw odrębnychgrupach.
$ 69. 1. Spotkania z Księdzem Parafii p. w. świętego Mikołaja Polskiego Autokefałicznego
Kościoła Praw'osławnegoorganizmuane sąw zakresie i u zależności od potrzeb.
2. Kobiety i mężcz} źni uczestnicząu' spotkaniach w odrębnych grupach
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1 70. 1. W tych samych spotkaniach religijnych nie mogą uczestniczyć t)mczasowo
aresztowano - u'spólniczki, .jeżeli mogłyby nawiązać bezpośredni lub pośredni kontakt
2. W razie zakłócania spokoju, porządku lub bezpieczeństwa przez osadzonych w czasie

uczestniczeniaw spotkaniu religijnym lub mszy, może być ono przerwane lub zakończone
przed czasem zarówno przez prowadzącego spotkanie lub mszę, jak i nadzomjącego
funkc.jonariusza.

Rozdział 17

Częstotliwość, terminy, mie.jsce i sposób dokonywania zakupów artykułów
żywnościowychi wyrobów tytoniowych, przedmiotów dopuszczonychdo sprzedaży
w zakładzie oraz
żywnościowych

realizowania

prawa

osadzonych

do otrzymywania

paczek

$ 71.1 osadzeni mają prawo trzy razy w miesiącu u' wyznaczonych dniach dokonywać
zakupów artykułów żywnościowych i uyrobóu tytoniou'ch oraz innych artykułów
dopuszczonych do sprzedaży u' zakładzie karnym za środki pieniężne pozostające do ich
dyspozycji u' depozycie(wolne od zajęć i akumulacji).
2 Skazanizatrudnieni mogą na ll zakupachdodatkowo zakupić do l kg produktów
żywnościou'ch u ięcd. Realizując powyższe prawo uwzględnia się zapis art. 110a ę l kkw.
który stanowi, że skazany ma prawo posiadać u- celi art)kuby żywnościowe o ciężarze

nieprzekraczającym
6 kg
$ 72. 1. Osadzenipo otrzymaniu paragonuz depozytuu'l'pisulą na kartce(pozycja pod
pozycją) dokładnąnam'ę artykułu na podstawie aktualnegowykazu znajdującegosię w
każdej celi oraz ilość danego produktu.

2. Data i koląność dokonywaniazakupów są podawaneu' formie komunikatuprzez
radiowęzeł. a w przypadku awarii sprzętu nagryn'ającego. komunikaty będą udostępniane na
tablicach ogłoszeń znajdujących się w oddziałach mieszkalnych.
3. Brak złożenia listy ze opisanymi artykułami będzie jednoznaczny z rezygnacją z dokonania
zakupów.
4. Zamówienia na zakupy należy dostarcz) ć do kantyny 2 dni przed planowanymi zakupatni
do godz. 12:00.

$ 73. 1. Zakupy są dostarczanedo oddziału uraz z paragonem
2. Wydanie zakupionych artykułów oraz ich sprawdzenie przez osadzonychodbywa się przy
pracomniku kantyny oraz funkcjonariuszu działu ochrony. Reklamacje ilościowo ijakościowe
po odejściu u/u osób nie będą uu zględniane.
3.Skazani zakn'ali6lkou ani do odbywania karl' w zakładzie karna m typu zamkniętego mogą
zamau'iać artykuły mięsne po obróbce termiczną w stanie niezamrożonym
$ 74.1 osadzeni mają prawo otrz) mać jeden raz w miesiącu paczkę ży-wnościową, u skład
której wchodzą artykuły żywnościon e lub wyroby tytoniowy. Realizując powyższe prawo
uw:zg]ędniasię zapis art. 1] 0a ę l kkK', który stanowi, że skazany ma prawo posiadaću: celi
artykuły żywnościou e o ciężarzenieprzekraczającym 6 kg
2. W celu realizacji paczki należy przelać należna kvu'otę na konto podmiotu
obsługującegokantynę w zakładzie tl. Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego

POMET u]. Partyzantów 5 64-5]0 Wronki w Banku Polska Kasa Opieki S.A., nr konta
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45 12403754111100 1064289534 lub dokonać wpłaty podczas u:idzenia
3.
Formularz zamówienia na paczkę.jest dostępny w oddziałach mieszkalnych. punkcie

sprzedaży,biurze przepustek,sali u idzeń oraz na stronie intemeton ej Zakładu Kamego H
Krzvwańcu
4. Zamówienie

zostanie zrealizou'ane przez punkt sprzedaży po uprzednim

pisemna'm

potwierdzeniu na formularzu zamówienia uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki
przez praępw!!iJŚŁSW: W przypadku braku tego uprawnieniainformada o przyczynie
odmowy realizacji paczki będzie również odnotowana na w/w formularzu i przekazana do
punktu sprzedaży.

5. Paczka będzie przekazana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni
roboczych od dnia złożenia zamów ienia q. wpłynięcia dowodu wpłaty wraz ze sporządzonym
fomlularzem zamówienia
6. W przypadku braku możliwości zrealizowania paczki z przyczl'n niezależnych od
administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, zostaną
zwrócone nadawca'w ku'ode pomnidszonel o koszt przelewu lub przekazu pocztonego
przez kantynę wraz z informacją o przyczynie odmowy zamówienia.
7. Wydanie zamów ionych arta'kułów oraz ich sprawdzenie przez osadzonych odbywa się przy
pracowniku kantyny oraz funkcjonariuszu działu ochron)-.Reklamacje ilościon eijakościowe
po odejściu ww osób nie będą uwzględniane
$ 75.] . Za zezwoleniem Dyrektora osadzeni mogą otrzymać paczki z niezbędną im odzieżą
bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistegoużytku oraz środkami higieny.
2. Wzór talonu na paczkę higieniczne stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Wykaz artykułów przŃmouanych u paczkachhigienicznych określono w $ 82

$ 76. Paczki ojcreśloneu' ę75 mogą być doręczanedo zakładu kamego przez osoby
odu iedzające, bezpośrednio przez nadaj cę paczki albo za pośrednictu em uprawnionego
organu, instytucji lub osoby, a w szczególności przez pocztę, firmę kurierską lub gońca.
Paczki są prz):lmowane od poniedziałku - do piątku u godz. 08.00--14.00, a w sobotę i
niedzielę 8.00-16.00
$ 77. Paczki higieniczne u ydawane sąw dniach i godzinach pracy administracji
$ 78. Wielkość paczki higienicznej dostarczanej do zakładu karnego nie może przekraczać

wymiarów30x 50x 60 cm
1 79. 1. Paczki higieniczne dostarczaneprzez pocztę i inne uprawnione organy muszą
spełniać następujące wymogi:
1) wewnątrz paczki należ) umieścić spis jej zau artości (część l talonu);
2) częśćll talonu umieszczasię u' sposóbtrwały 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, odzieżowe lub zawierająca leki).
$ 80. W paczkach higienicznych,

w listach oraz przesyłkach nie mogą być dostarczane

artykuły których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszeniaw istotny sposóbich substancji
oraz artykuły M opakowaniach utrudniających kontrolę ich zaw'artości.
18

$ 81. 1. Paczka higieniczna nie spełniające wymogów określonych niniąszym zarządzeniem
nie będzie przy.]mouana przez administrację Zakładu

2. W przypadku przesłania paczki pocztą zostanie ona odesłana nadawcy na koszt
osadzonego.
Z
$ 82. Wykaz artykułów prz)ljmou'anych w paczkach higienicznych dostarczanych
zewnątrz:
1) szczoteczka do zębów (bez zasilania bateryjnego lub elektrycznego);
2) pasta do zębów;
3) przybory do depilacji i golenia .jednorazowego użytku bez zasilania
baterŃnego lub elektrycznego, za wgątkiem brzyteu i żyletek;
4) pędzelek do golenia;
5)pianka lub żel do golenia;

6) krem po goleniu lub balsam;
7) mydło zwykłe lub w płynie u' przezroczystymopakou'aniu,mydelniczka;
8) żęl pod prysznic w przeźroczystym opakon'aniu;
9)szampon do ułosóu w przeźroczystym opakowaniu;
10) odżyuka do włosów w przezroczystym opakou aniu;
11) żel do ułosóu w przeźroczystyln opakowaniu;
12) balsam lub krem do ciała w przezroczystym opakou aniu:
13) dezodorant w kulce lub sztyftie:
14) płyn do prania w przezroczystym opakou'aniu;
15) płyn do płukania tkanin u' przeźroczystym opakowaniu;
16) papier toaletowy;
17) wkładki higieniczne;
18) podpaski;
19) tampony
20) żel do higieny intymnej
21) gąbka;
22) grzebień lub szczotka do ułosóu ;
23) szczoteczka do rąk;
24) małe nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami;
25)obcinaczki do paznokci bez nożyka i pilniczka=

26)patyczki do uszu;
27) kosmetyczka

$ 83.1 Skazany:

l)dokonując zakupów artykułów żywnościowychi wyrobów tytoniowych oraz innych
artykułów' dopuszczonych do sprzedaży u' zakładzie;
2)składajączamówienie na otrzymanie paczki żywnościowej;

3)realizując zezwolenie, dotyczące paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem
i inn) mi przedmiotami osobistego użytku
zobowiązanyjest uwzględnić możliwości przechowywania zakupionych lub dostarczonych

rzeczy przy uwzględnieniu warunków związani'ch z ilością i wymiarami rzeczy, które
skazany może posiadać w celi i magazynie rzeczy własnych osadzonych, określone w $ 45 i
46
2. Zamówienie o którym mon'a u' $ 83 ust. l pkt 2 złożone przez osobę najbliższą może zostać
zrealizowane przy uwzględnieniu u'arunkóu zu'iązanych z ilością i wymiarami rzecz) , które
skazany może posiadać w celi, określone u $ 46.
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$ 84. Artykuł'

żywnościowe należy przechon'wać w szafkach utrzymywanych

u czystości

Rozdział 18
Sposóbprzyjmowania i wydawania osadzonym korespondencji
$ 85.1 . Korespondencja urzędowa od osadzonych przyjmou ana jest codziennie, a pozostała

korespondencjaprzJjmou'ana jest w każdym dniu roboczym.
2. Przyjmou anie korespondencji, zarón'no prywatnej jak i urzędowej, odbyć a się od
zakończeniu apelu porannego do rozpoczęcia apelu u'ieczornego przez oddziałowego działu
ochrony.
3. Korespondencja przychodząca do osadzonych wydawanajest

1) prymatna - przez wychou'au-ców i oddziałouych(korespondencja prywatna

nie

może przekroczyćwagi 2 kg);
2) urzędowa(za potu'ierdzeniem odbioru) - przez funkcjonariusza działu ewidencji,
a po godzina pracy administracji przez funkcjonariuszy działu ochrony.

Rozdział19
Dni, godziny i miejsce bezpośredniego kontaktow'ania się osadzonych
z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 38 $ 1 kkw

$ 86. 1. Spotkania z w-/u' przedstawicielami odbywają się po uprzednim porozumieniu się
z Dyrektorem Zakładu Kamego w dni wolne od pracy w godz. 8.00 15.00. Spotkania mogą
odbyć ać się również w innych terminach po wcześniąszym uzgodnieniu z Dyrektorem ZK
2. Spotkania odbywają się w pomieszczeniach wyznaczonych przez administrację zakładu
kamego.
3. Spotkania mogą odbyć'ać się bez dozoru funkqonariusza.

Rozdział 20

Godziny, czas i mie.jscekorzystania przez skazanych i tymczasowo aresztowanych
z samoinkasującego aparatu telefonicznego
1 87.1. Skazani zaku'alifikowani do odbywania kary w warunkach zakładu karnego typu
półotwartego i otwartego mają prawo korzystać z samoinkasujących aparatów telefonicznych
znajdujących się w oddziałach (w godz. 06.45 17.45 -oddział półotwarty, u' godz. 06.45

20.00 -oddział otwarty), u' sposób nie kolidŃący z ustalonym porządkiem n ewnętrznym
zakładu(np. nie korzysta się z automatów u porze n'dawania posiłków).
2. Czasrozmowy łącznie z wybieraniem numeru nie może przekraczać 12 minut.
3. W oddziale dla skazanych mężczyzn zakn'alifikowanych do odbywania kary w warunkach
zakładu karnego typu półotwartego, M godz. 15:00-17:00 z aparatów samoinkasujących
mogą korzystać przede n'szystkim osadzeni, którzy powrócili z zatmdnienia po godz.
14:00. W prze'padkach gdy nie ma chętnych osadzonych pracujących w w/w godzinach
mogą również korzystać z aparatów pozostali skazani.
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4. Skazani mogą skorzystać z samoinkasującego aparatu telefonicznego jeden raz u ciągu
dnia

$ 88. 1. Skazani zakwalifikowani do odbywania kary u warunkach zakładu karnego typu
zaml<niętego, mogą korzystać z samoinkasującego aparatu telefonicznego znajdującego się w
oddziale mieszkalnym, w godz. 06.45 - 17.45.
2. Czas rozmow)- łącznie z u-l'bieraniem numeru nie może przekraczać 7 minut z u)jątkicm

skazanych
młodocianych,którym zezwalasię na rozmow'ędo 12 minut(łącznie z
u'bieraniem numeru)
3.Skazani mogą skorzystać z samoinkasującego aparatu telefonicznego jeden raz w ciągu
dnia
4.Potrzebęprzeprowadzenia rozmow' telefonicznej należy zgłosić pisemnie, podając kartkę
z imieniem i nam'iskiem oraz numerem celi oddziałowemu do godz 20.00 poprzedniegodnia.
$ 89. 1. Warunkiem korzystania z aparatu telefonicznego .jest posiadanie u'łasnej, u'ażnej

karty telefonicznej lub wykonania rozmów na koszt rozmówcy.
2. W indyn'idualnych

i uzasadniona'ch przypadkach, za zgodą dowódcy zmiany, skazani mogą

korzystać z aparatów samoinkasującychw godzinach innych niż w/w.
$ 90.1 Rozmow')- z podmiotami o których mowa w art 8 $ 3 kkn odbywają się w godzinach

pracy administracji,ich częstotliwośćjest nieograniczona,nie podlegająkontroli i
ograniczeniomczasowym. W celu realizacji przeprowadzeniaw/w rozmowy osadzony ma
obok'iczek złożenia prośby z nam-ą podmiotu(imię i nazwisko oraz nr telefonu podmiotu)
clelemu eryfikacji. Do prośby należy dołączyć pełnomocnictwo w/w podmiotu.
2. Skazanizatrudnieni, którzy z uwagi na zatrudnienie w godzinach pracy administracji nie
mogli u'ykonać rozmowy telefoniczną do podmiotów o których mowa w ań 8 g 3 kkw, mogą
dodatkou o wykonać rozmowę w czn'artki i piątki w godz. 15:30- 17:30 oraz w sobotęM godz
8:00-12:00

$ 91.1. W celu podtrzymywania przez skazanychu'idzi z rodziną wprou'adza się możliu ość

prowadzeniarozmów za pośrednictuem komunikatoraSKYPE, który ma pełnić funkcję
wspomagające w stosunku do podstawowych form kontaktu skazanego z rodziną.

2. W piaru szef kolejności możliwością kontaktu objęci zostaną skazani będący rodzicami
lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15, cudzoziemc), których rodzin) lub osoby
najbliższe zamieszkują u znacznej odległości od miejsca ich przebywania lub ich sytuacja
rodzinna, zdrowotna lub finansowa uniemożliwia przŃazd na widzenie
3. Czas rozmowy nie może przekraczać 10 minut

4 Rozmowy będą realizowane:
1) dla zatrudnionych skazani'ch kobiet (oddział Xll, pawilon F) w godzinach wolnych od
pracy xx'poniedziałek w godz. 15:30-16:30 oraz w sobotę w godz. 10:00-12:00 oraz 14:0017:00

2) dla niezatrudnionych skazanych kobiet (oddział Xll, pawilon F) w poniedziałek w godz
w godz. 09:00-12:00,

3) dla zatrudnionychskazanychmężczyzn(wyznaczonepomieszczeniepawilonu H) w
godzinach wolnych od pracy w poniedziałek w godz. 15:30-17:30 oraz w sobotę w godz.
10:00-]4:00,
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4) dla niezatrudnionych skazanych mężcz}zn(w} znaczone pomieszczenie pau ilonu H)
w poniedziałek u godz. 12:00-14:00
5. Potrzebę przeprowadzenia M ideorozmowy należy zgłosić u'chowawcy

w fomiie pisemnej

prośba-,
w której należypodaćimię i nam isko orazlogin adresatarozmow'.
6. Podstawąrealizacji rozmowy jest zgoda dyrektora, pozytywnie zaapiniowana przez
wychou'awcę uu'zględniająca możliu ości Q. wolny termin w harmonogramie korzystania ze
stanom'iskakomputerowego

7.obowiazek poinformowania adresatapołączenia o terminie i czasie planowanej rozmowy
leży po stronie osadzonego
8.osadzony korz) stający z komunikatora SKYPE loguje się na swoje konto użytkownika
(uzyskane u-e u jasnym zal€resie poza zakładem kamym)

9.Po zakończeniu połączenia osadzony wyloguje się oraz usuwa z programu dane swojego
konta. Za poprawne usunięcie konta odpou'iada u'łącznie osadzony.

lO.W przypadkuskazanych
1) zakn alifikou-anych do ZK typu zamkniętego rozmowy podlegają kontroli administracji

ZK
2)zakwalifikowanych do ZK typu półotwartego rozmowy mogą podlegać kontroli
administracji ZK;

3)zakwalifikowanych do ZK typu otwartego rozmow' nie podlegają kontroli administracji
ZK
$ 92.1 Tymczasowo aresztowanomogą korzystać z aparatu telefonicznego znajdującego się
w oddziale mieszkalnym za zgodą organu do którego dyspozycji pozostają. W wypadku gdy
tymczasou'o aresztouane pozostają do dyspozycji kilku organów, u ymagana jest zgoda
każdego z nich, chyba że organy te zarządza inaczej. Tymczasou'o aresztowano nie mogą
korzystać z innych środków łączności przewodowej i bezprzewodowy.
2. Tymczasowo aresztouane korzystają z aparatu telefonicznego z uwzględnieniem
ust. l na zasadachokreślonych u niniejszym rozdziale dla skazanychzakwalifikowanych do
odbyć ania kary u' warunkach zakładu karnego typu zamkniętego

$ 93.1 Skazanymodbywającymkarę pozbawienian'olności, u celu zapoznawaniasię z
aktami sprawy w postępowaniu elektronicznym, dostępu do systemu informac.ii praw'nei oraz
zapoznawaniasię z informacjami publicznymi umieszczonymi w serwisach internetowych,
udostępnia się stanowisko komputerom'e w świetlicy oddziału Vll Pau'non H dla mężczyzna
oraz M oddziale Xll Pawilon F dla kobiet
2. Stanomisko komputerom'e o która'm mon'a w ust. l umożliwia odczyt oraz przeglądanie
posiadanychprzez osadzonegoakt sprawy w postępowaniu elektronicznych bez możliwości
zapisu lub wydruku. a ponadto za pomocą specjalnie przygotowanych skrótów na ,,pulpicie:

również dostęp do wyselekcjonou'anychstron intemetowych. Aktualny wykaz stron
intemetowych umożliwiających dostęp do informacji publicznych znajduje się przy
stanowiskach komputerowych oraz na stronie http://www.bip.sw.gov.pl
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3 . Podstawą realizacji korzystania ze stanom'iska komputerom'ego jest złożenie wniosku do

Dyrektora. zaopiniou'anego przez u'chan an'cę uwzględniającego możliwości tj. wolny
termin M harmonogramie korzystania ze stanom'iskakomputeromego
4. Korzystanie ze stanowiska komputerom ego będzie możliwe:
[) d[a zatmdnionych skazanych kobiet w sobotę w godz. 08:00-] 0:00,

2) dla niezatrudnionych skazanychkobiet w poniedziałek w godz. 08:00-09:00
3) dla zatrudnionych skazanych mężczyzn w sobotę u' godz. 09:00- 10:00 oraz 15 :00-1 7:00

4) dla niezatrudnionych skazanychmężczyzn w poniedziałek w godz. 08:00-10:00
2. W trakcie korzystania ze stanowiska komputerowego dopuszcza się możliwość
sporządzania notatek.

Rozdział 21
Inne ustalenia
$ 94. Osobomzatrudnionym pozaterenemzakładu zabraniasię wnoszeniana terenjednostki
wyrobów tytoniowych, artykułów spożywczych oraz innych przedmiotów.

$ 95. Paczki inne niż żywnościou e oraz korespondencjęosadzonych należy przesyłać na
adres

ZAKŁAD KARNY W KRZYK\ANCU
66-010NOWOGRODBOBRZANSKI
a środki finansow-e na konto bankowe

NBP 0/0 Zielona Góra
35 1010 1704 0088 1713 9120 0000
z jednoczesnym podaniem imienia i nazwiska osadzonegooraz imienia ojca osadzonego

Rozdział 22
Obowiązki osadzonychw zakresie ochrony przeciwpożaron'ej
$ 96.

1. Osadzeni

przebywający

w jednostce

organizacyjnej

powinni

przestrzegać

obowiązków u )mienionych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i przepisach n'ydanych
najw podstawie, a w szczególności
1) niezwłocznie zau'iadamiać osoby znajdujące się w strefie zagrożenia o zauważonym
pożarze,klęsce żyu iołowel lub innym miejscowym zagrożeniu;
2) utrzymywać należyty porządek u' ]niejscu zakwaterowania lub czasowego
przebywania zakaz gromadzenia materiałów łatwopalnych;
3) przestrzegać zasad zawartych w instrukcjach użytkon'ania urządzeń oraz nie
23

umieszczać na punktach ośu ietleniowych osłon i dekoracji z materiałów palnych;
4) przestrzegać zakazu palenia tytoniu w miejscach do tego nie przeznaczonych;
5) zgłaszać przełożonym lub upraw'nionemu funkcjonariuszowi prowadzącemu spraw'
ppor. o zaun ażonych zagrożeniach i nieprau idłowościach w zabezpieczeniu ppor.;
6) obok iązuje zakaz tarasowania dróg ewakuacyjnych i dostępu do H szystkich urządzeń
związanych z bezpieczeństwem pożarowym na terenie zakładu kamego;
7) realizować polecenia przełożonych mające na celu usunięcie przyczyn mogących
spowodować pożar lub inne zagrożenie:
8) u przypadku pożaru lub innego miąscou-ego zagrożenia uykonyu ać wszystkich
poleceń kierującego akcją
2. Pozan'mienion) mi w ust. 1, osadzenizatrudnieni na rzeczjednostki organizacyjnej mają
obowiązek:

1) przestrzegaćzasad zawartych w instrukcjach użytkowania urządzeń, maszyn,
narzędzi i instalacji;

2) utrzymyw'ać ład i porządek na stanom'isku pracy oraz dokonywać kontroli
miejsca pracy pod kątem bezpieczeństu'apożarowego każdorazon'o po jel
zakończeniu;
3) informować przełożonych o zauważonych
zagrożeniach stanu bezpieczeństu'a pożarowego.

u

jednostce

orgamzacyJnel

Rozdział 23
Przepisy przejściow'e i końcowe
$ 97. Traci moc ZarządzenieNr 8/11/2017Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu z dnia
16 stocznia 20 17r. Porządek wew nętrzny w Zakładzie Karnym w Krzyk ańcuŻ

g 98. Zarządzenie wchodzi n' życie z dniem 2 1 sierpnia 201 8r

M
:&Kła,.

:Wymienione zarządzeniezmienione ZarządzeniemNr 17/11/'2017
Dyrektora Zakładu Kamego u Krzywańcu z dnia 9
marca 2017r., Zarządzeniem Nr 23./11'2017 Dyrektora Zakładu Kamego w Krzyuańcu z dnia 3 kwietnia 2017r.
Zarządzeniem Nr 25/11/2017 Dyrektora Zakładu Kamego w Krzywańcu z dnia 26 kwietnia 20 17r., Zarządzeniem Nr
38/11/2017

Dyrektora

Zakładu

Kamego

w Krzywańcu

z dnia 7 sierpnia 2017r.,

Zarządzeniem

Nr 39/11/2017

Dyrektora Zakładu Kamego w Krzywańcu z dnia 23 sierpnia 20 17r.
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