ZALACZNIK NR 1
z dnia 25 maja 2017 r.
do Zarz4dzenia Nr 32 /20 17
Dyrektora Zakladu Karnego w Sierakowie l4skim
z dnia 25 maja 20 17 r
w sprawie porz4dku wewntrznego

Ramowy rozkad dnia.

一

1. 06.45
2. 07.00
3. 07.20
4. 07.30
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

~

- 07.00
- 07.20
- 08.15
- 15.30

- pobudka, toaleta poranna; przygotowanie do apelu porannego;
- apel poranny;
- pobranie i wydanieg niadania dla skazanych;
- godziny przeznaczone na sen dla skazanych zatrudnionych
w godz. 22.00 - 06.00;
08.00 - 12.15 - zaj9cia wasne, KO, nauka;
12.15 - 12.30 - przeliczenie kontrolne skazanych i przygotowanie do obiadu;
12.30 - 14.30 - obiad;
14.30 - 16.40 - zaj9cia wasne, nauka, zaj9cia KO;
16.00 - 16.30 - obiad dla skazanych zatrudnionych w godz. 22.00 - 06.00;
16.40 - 17.30 - pobranie i wydanie kolacji;
17.30 - 18.55 - zaj9cia wasne, KO, nauka;
18.55 - 19.00 - przygotowanie do apelu wieczornego;
19.00 - 19.30 - apel wieczorny;
19.30 - 21.30 - zajcia wasne naS wietlicach oddzialowych;
21.30 - 06.45 - cisza nocna.

Skazani zatrudnieni oraz przebywaj4cy poza swoim oddzialem mieszkalnym w godzinach
wydawania obiadu dla ich oddziau, spo之ywaj4 ten posilek w godzinach 12.00- 17.30
"Dzieh gospodarczy" odbywa si9 w ka2d4 sobot9 we wszystkich oddziaach mieszkalnych
w godzinach:
一 08』旦ー -1 0凶

Osadzeni zatrudnieni, przebywaj4cy poza jednostk4 powy2ej 9 godzin otrzymuj4 posilki:
I zmiana (dzienna) - przed wyjciem do pracy pobieraj4 kolacj9 przy S niadaniu a obiad
(cieply posilek) b9dzie pobierany po powrocie do jednostki.
II zmiana (popoludniowa) ー przed wyjgciem do pracy przy obiedzie pobieraj4 kolacj
W czasie przygotowania do apelu wieczornego czyli od godz. 18.55 do godz. 19.00 skazani
przebywaj4 w swoich celach mieszkalnych za wyjtkiem skazanych sprz4taj4cych oraz
osadzonych przebywaj4cych w tym czasie w salach dydaktycznych w oddzialach A2 oraz B5
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ZALACZNIK NR 2
zdnia25 maja2Ol7r.
do Zarz4dzenia Nr 32/20 17
Dyrektora Zakladu Karnego w Sierakowie l4skim
Z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie porz4dku wewn9trznego

PLAN
korzystania z biblioteki

Oddzia A2 i A3 - poniedzialek godz. O9四 - 1 5-

Pawilon B,C oraz oddzia Al - pitek godz. O9四 - l5四

Skazani zatrudnieni oraz osoby kt6re z iniiych usprawiedliwionych przyczyn nie mogly
skorzysta6 z biblioteki dniu dla nich wyznaczonym - czwartek i pitek godz. 1 6- - 1 8辺
UWAGA!

一

Wymiana ksi"ek dla osadzonych zatrudnionych i osadzonych, kt6rzy z iunych
usprawiedliwionych przyczyn nie mogli skorzysta6 z biblioteki odbywa si9 na zasadzie wymiany na
oddziale mieszkalnym.
W w/w przypadku zapotrzebowanie na ksi"ki skladane jest u osadzonego funkcyjnego
u kt6rego znajduje si9 katalog biblioteczny (informacja gdzie znajduje si9 katalog w oddziele
mieszkalnym umieszczona jest na tablicach ogloszeh). Zapotrzebowani na dany tydzieh skladane
jest do wtorku, ksi"ki przekazywane osadzonym s4 w czwartek i pitek. Szczeg6lowe zasady
korzystania z biblioteki Zakadu Karnego w Sierakowie Sl4skim znajduja si9
w regulaminie biblioteki.
W przypadku gdy w/w dniach przypada ustawowo dzieh wolny od pracy, wymiana ksi42ek
realizowana jest w najbli之szym dniu pracuj4cym, przypadajacym przed lub po tym dniu.
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ZALACZNIK NR 3
z dnia 25 maja 2017 r.
do Zarz4dzenia Nr 32/20 17
Dyrektora Zakladu Karnego w Sierakowie Si4skim
zdnia25 maja20l7r.
w sprawie porz4dku wewn9trznego

Plan spacer6w
1. Dla skazanych z Pawilonu A spacer udzielany jest we wszystkie dni tygodnia, z wyl4czeniem
punktu 4, na placu spacerowym przylegaj4cym bezpo§rednio do pawilonu A w godzinach
-08k 一 12」』
- 14四 - l6四
- 17四 - l8堕

2. Dla skazanych z Pawilonu B spacer udzielany jest we wszystkie, dni tygodnia,zwyaczeniem
punktu 4, na placu spacerowym przylegaj4cym bezposrednio do pawilonu ii w gouzinacn・
-08亘ー l2i1
一 14四 - 16四
-17四 - 18堕
3. Dla skazanych z Pawilonu C godzinny spacer udzielany jest we wszystkie dni tygodnia na placu
spacerowym przeznaczonym dla wykonywania kary celi izolacyjnej przy budynku Pawilonu B
4. W kad4 sobot9, z uwagi na tzw.' dzieh gospodarczy" nie b9dzie spacer6w w godzinach
okre§lonych poniZej
- 08四ー io四
W godzinach 09- - 1 0四 na placu spacerowym pawilonu A odbywac si9 mog zaj9cia sportowe
organizowane przez administracj9 Zak士adu Karnego dla sKazanycn z pawiiunD
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ZALACZNIK NR 4
zdnia25 maja2O17r.
do Zarzadzenia Nr 32/20 17
L)yreRtora Lakaou &arnego W s 1eraKowIe さ 14SK1m
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie porz4dku wewn9trznego

PLAN - korzystania z l a2ni i wymiany bielizny
Skazani niezatrudnieni:
Oddzial Al, A3,
Oddzial A2, Pawilon C
OddziaI B4, B5
Oddzial A3
Oddzial B4, B5, Pawilon C
Oddzial Al, A2,

08四 - 15四
08四ー I 5四
08囚 - 13四
08四 - 15四
08四一 I 3四
08四 - l5四

(k4piel I, wymiana) poniedziaek w godz.
(k4piel I, wymiana) wtorek w godz.
(k4piel I, wymiana) wtorek w godz.
(k4piel II) czwartek w godz.
(k4piel II) czwartek w godz.
(k4piel II) piatek w godz.

Skazani zatrudnieni:
- (kapiel, wymiana) g roda w godz.

Pawilon A,B,C

12四 - 1 7四

PLAN - Korzystania z magazynu mundurowego
Skazani niezatrudnieni:
OddzialA3, B4, B5, Pawilon C
OddziaI Al,A2

- czwartek w godz. 08四 -1 5-- tygodnie parzyste
- czwartek w godz. 08四 - 1 5囚 - tygodnie nieparzyste

Skazani zatrudnieni:
12凶 - 18堕 - tygodnie nieparzyste
12囚 - 1 8堕ー tygodnie parzyste

Oddzial Al,A2,A3
Oddzial B4,B5, Pawilon C

- § roda w godz.
- g roda w godz.

Pawilon A.B.0
ノ ノ

- przekazanie przedmiot6w nie wydanych podczas widzeh oraz
‘ . .
一
． 1 . 1 ,
.
.
iー nnOO i cOO
naczek do maaazvnu - ponie1zialeK, wtoreK w goaz. jn ニ-iつニ一
nrzekazanie przedmiot6w z magazynu w celu wyaania poaczas
，
・ 」 1
」ー ハnOO 一 1 ぐ 30
wicizen - wtoreK,
piteK
w gOUZ.
J ろニニ 13＝一

W orzvoadku ch9ci odbioru sprz9tu RTV I AGO z magazynu depozytowego informacj9 naley zglosi6
oddziaiowemu przy apelu porannym w przeddzieh planowanego wyjscia, z okreleniem jaki sprz't
ma zosta6 pobrany.
Uwaga: W uzasadnionych in心widualnycli prひpadkaeli, dodatkowe korzystanie z magazynu jest moiliwe w pitek
na podstawie pisemiiげ zgoむ Kiernj4cego OddziaIem Penitenけarnym. Realizaけaplanu korzystania z magazynu,
mo之e zosta' wstrzymana ルb przeoona lla 加ny term加 w przypadku konieczno'ci rozliczania transportw. W
tygodniu w ktrym przypadaj dodatkowe dni wolne lubd wiczenia jedna z kpieli ino加zosta' odwoana.
Uwaga: Zakoliczenie k'Ipieli nastpuje z c/iw抑 wyjcia ostain匂 niepenけ grupy kpielow4 Jlノ “zasadnionyc/i
przypadkach zgaszanych oddziaowemu kpiel bダdzie realizowana w innym terminie.

PLAN - Korzystania z fryzjerni
Pawilon A,B,C

ー § roda w godz.
- czwartek w godz.
- piatek w godz.
ー sobota w godz.

09囚一】2囚
09四 - 12囚
09凶一 I 2囚
10凶 - 12凶 oraz

l 5四 - 17囚
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ZALACZNIK NR 5
z dnia 25 maja 2017 r.
do Zarzadzenia Nr 32/20 17
Dyrektora ZakIadu Karnego w Sierakowie Sl4skim
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie porz4dku wewn9trznego

REGULAMIN
uytkowania sprz9tu RT% audiowizualnego i komputerowego
stanowiacego wIasno§ぐ osadzonych
1.Sprz9t RTV i komputerowy podlega zewidencjonowaniu w karcie depozytowej osadzonego
2. Warunkiem posiadania i uZytkowania w/w sprztu w ZK jest uzyskanie zgody Dyrektora
3. KaZdy osadzony korzvstaiacv z posiadanego sprztu RTV zobowizany jest, zgodnie z obowizujacymi
w tym zakresie przepisami, do ieqo reiestrac i ponoszenia z tego tytuu odpowiednich opat aoonamentowycn.
Obowiazku reiestraqI nale之y dopeniと w mieiscu zamieszkania uZytkownika, natomiast oplaty aoonamentowe
moaa by6 wnoszone przez rodzine osadzonego w jego staym miejscu zamieszKania. VV przypaaKu oraKu
kontaktu z rodzina, na wyra之na proSbe zainteresowanego, administracja ZK. moze posreaniczyc poprzez
wvchowawce do spraw kulturalno-owiatowych w zaat"Maniu w/w formalnosci. Przypomina si, iz na
u之ytkownik6w, kt6rzy nie wywizuj si z powy之szego obowizku, urzad pocztowy maze nakaciac wysokie
kary pieniZne, wacznie z kierowaniem wniosKow O uKaranie ao saau
4. Wszystkich uZytkownik6w w/w sprz9tu zobowizuje si9 do nie zak6cania spokoju i wypoczynku innym
wspdosadzonym
5. Skazany ubieaaiacv si o zgode na posiadanie sprzetu komputerowego musi na prosbie szczegaowo
uzasadni6 koniecznoS6 jego posiadania. Bez uzasadnienia prosby bda rozpatrywane negatywnie

一

6. Sprz9t elektroniczny
- orzew6d antenowy kt6rego dIugoSd nie moZe przekraczad 500 cm,
- orzedu之acz elektryczny kt6rego dugoSC nie moZe przeKraczac bUU cm,
- dodatkowy przedIuZacz elektryczny kt6rego dIugoSc nie moZe przekraczac J uu cm,
odbiorniki telewizyjne o przekatnej ekranu do 19 cali zamontowany na state na
przystosowanym do tego wysi9gniku,
- konsola do ary bez moZliwoSci 伯 czenia z Internetem,
radiomagnetofon o gabarytach do 50 cm w jednolitej zwartej obudowie (g fO5fliKi
fabrycznie zabudowane bez moZliwoSci ich odiaczania),
- odtwarzacze przenoSne,, mp3" i" mp4" z wbudowana pamicia wewn9trzna, w iiosci nie
przekraczajacej liczby skazanych w celi - maksymalnie jeden odtwarzacz mpi l uP mp4 na
skazanego,
- wszelkie urzadzenia elektroniczne, ktore skazani chca uzyrkOWaC w ceiauri miピbzKdiriyLH
musza by6 pozbawione moZliwosci nagrywania wizji I ronii, w tym rowriie乙 p"JpIL-ヒL.
dotaczone do nich inne urzadzenie,
sorzet uZytkowany przez skazanych nie moZe umoZliwiac: nawizywania 旧 cznosci
orzewodowei i bezprzewodowej, podIaczania i korzystania z zewntrznych flOSfliKOW
danych, nagrywania danych (nagrywarki CD-R, CD-RW, L)VL)-K, UVU-i-<VV, biu-i-<ay),
- nosniki danych typu: pendrive, karty pami9ci, czyste plyty CU/DVU/biue-Kay, itp. nie
b9da przyjmowane do jednostki,
- sprz9t komputerowy nie moZe posiada6 portow komunikacyjnych, musz oyc rizycznie '
wymontowane. Sprz9t posiadajacy porty: USB, mini/micro UbL3, i-<J4b, Czytniki Kart
pami9ci, lub inne porty umoZliwiajace podIaczenie urzadzen zewn9trznych nie一o9azie
przyjmowany do jednostki, dyski twarde sprz9tu komputerowego po przyjeciu ao 乙aKiaau
Karnego podlegaja caIkowitemu wyczyszczeniu (formatowaniu), l nstaiacja systemu
operacyjnego wykonywana jest przez funkcjonariusza jednostki Z dostarczonego przez
skazanego nosnika danych, osadzony musi posiadac stosowne doKumenty potwierazajce
legalno§d posiadanego oprogramowania (licencja wymagana przez producenta). i- ozosraie
oprogramowanie uZytkowe wymagaIo bedzie uzyskania zgody UyreKtora I wyaawane
b9dzie po jego wczesniejszej kontroli. Na dyskach twardych KomputeroW posiaaanyCn
przez skazanego nie moga znajdowad si 之 adne filmy i zdj9cia, w przypadKu stwierazeriia

podczas kontroli jakichkolwiek film6w lub zdj96 zgoda na posiadanie sprz9tu zostanie
anulowana, skazany ma obowiazek udost9pnid hasIa dost9pu, w przypadku odmowy
podania hase+ zgoda zostanie na posiadanie sprz9tu nie zostanie wydana
- sprz9t elektroniczny wyposazony w dyski twarde lub inne staIe nosniki danych przed
opuszczeniem ZakIadu Karnego b9dzie podlegaI kontroli
7. Ponadto informuje si, 之 e
- urzadzenia musza byd oryginalne, sprawne technicznie i posiadad widoczne znaki
bezpieczehstwa typu B lub CE (symbol zgodnoSci z normami europejskimi, nie myli
z Chamna Export). Musza posiada6 tabliczk9 znamionowa lub cechowanie
umoZliwiajace stwierdzenie przez kontrolujacego mocy znamionowej urzadzenia
- obudowa urzadzenia musi byd oryginalna, kompletna, nieuszkodzona z kompletem Srub
mocujacych, zatrzask6w, itp. umoZliwiajacych prawidIowe oplombowanie urzadzenia,
- obudowa urzadzenia nie moZe posiadad otwor6w umoZliwiajacych swobodny dost9p do
wn9trza urzadzenia,
ー administracja tutejszego ZakIadu Karnego nie dokonuje i nie organizuje Z adnych napraw
sprz9tu RTV, audiowizualnego i komputerowego. Wszelkie dziatania w tym zakresie
spoczywaja na u之ytkowniku bad之 jego rodzinie,
ー administracja Zaktadu Karnego nie ponosi odpowiedzialnoSci za ewentualne uszkodzenie
lub zniszczenie w/w sprz9tu,
ー samowolne przekazywanie sprz9tu mi9dzy osadzonymi jest zabronione,
- zabrania si9 przeprowadzania we wIasnym zakresie jakichkolwiek przer6bek i podIaczeh
instalacji elektrycznej oraz samowolnych napraw oraz modyfikacji sprz9tu, w przypadku ich
stwierdzenia zgoda na posiadanie sprz9tu zostanie anulowana,
ー sprzt otrzymywany przez skazanych jest zabezpieczony plombami uniemoZliwiajacymi
jego otwarcie,
ー kategorycznie zabrania si zrywania plomb, w przypadku ich odklejenia si9 o powyZszym
naleZy natychmiast powiadomi6 kwatermistrza oddziaIowego lub oddziaIowego
8. W przypadku naruszenia postanowieh niniejszego regulaminu, a zwaszcza kodeksu karnego
wykonawczego, regulamin6w organizacyjno-porzadkowych wykonywania kary pozbawienia wolnoSci oraz
wykonywania tymczasowego aresztowania, porzadku wewntrznego obowi弓zujacego w tutejszym
Zakadzie Karnym, itp. - zgoda na posiadanie w/w sprz9tu moZe zosta6 cofnita, a odbiornik niezwocznie
przekazany do magazynu depozytowego lub rodzinie
9.

Odbiorniki RTV przed wydaniem do u之ytku osadzonym podlegaja kontroli. W razie koniecznoSci,
podczas kontroli dopuszczalne jest naruszenie zabezpieczeh gwarancyjnych. Ka之dy osadzony piszc
prosb o uZytkowanie w ZK sprztu elektronicznego godzi si9 dobrowolnie na utrat9 praw gwarancyjnych
z uwagi na koniecznoSd umoZliwienia skontrolowania sprz9tu wewntrz obudowy

10. Kategorycznie zabrania si przemieszczania sprz9tu RTV pomidzy celami mieszkalnymi
11. RoZnica pomi9dzy symbolem CE i Chamna Export
‘
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ZALACZNIK NR 6
zdnia25 maja2Ol7r.
do Zarz4dzenia Nr 32/20 17
Dyrektora Zakladu Karnego w Sierakowie l4skim
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie porz4dku wewn9trznego

PLAN
przyj，で lekarskich

PoniedziaIek

lekarz stomatolog dla B4,B5,C oraz skazani
zatrudnieni z pawilonu A i B - godz. 15四 - 19四
lekarz dla oddzialu B4, B5 i C - godz. 15四 - 19四

Wtorek

lekarz dla oddzialu Al - godz. l5四 - 19四

Sroda

lekarz dla oddzialu A2 - godz. l5旦旦 - l9四
lekarz stomatolog - godz. O8Q旦 - 1 2四

Piatek

lekarz dla oddzialu A3 - godz.15四 -19四

We wszystkie dni tygodnia -

kierownik ambulatorium

へ
Przyj9cia przez lekarzy specjalist6w odbywaj si9 codziennie w dni powszednie
w godzinach O7- - 19四 po wczegniejszym ustaleniu godziny przyj9cia przez
kierownika ambulatorium.
Zapisy do lekarza realizowane s4 codziennie przez funkcjonariuszy pelni4cych su之b9
w oddziale mieszkalnym w porze dziennej.
Ambulatorium z izb4 chorych jest czynne codziennie w dni powszednie w godzinach:
O7四 - 19四
Uwaga. W uzasadnionych przypadkach lekarz, za zgo吻 Dyrektora, mo2e prz万mowad w
innych godzinach. Prz万fcia lekarskie odbyw可q sif w Ambulatorium z Izbq Chorych
ZakIadu Karnego w Sierakowie Slqskim.
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ZALACZNIK NR 7
zdnia25 maja2Ol7r.
do Zarz4dzenia Nr 32/2017
Dyrektora ZakIadu Karnego w Sierakowie S lskim
zdnia25 maja20l7r.
w sprawie porz4dku wewn9trznego

PLAN
wykonywania poslugi religijnej
Ko§cioIa Rzymsko - Katolickiego

一

Msza S wi9ta dla skazanych

-wtorek

15四 -18遊

Spotkania religijne

- czwartek

15四 - 18災

Skazani kt6rzy chc4 slucha6 i ogl4da6 msz9 S wi9t4 niedzieln4 lub S witeczn4 transmitowan4 przez
TVP o godzinie O7四 w g wietlicy oddziaowej winni zglosi6 ten fakt oddziaowemu w dniu
poprzedzaj4cym w czasie apelu wieczornego.

PLAN
wykonywania poslugi religijnej
Ko§ciola Zielono§wiatkowego Zb6r,, Skala"
Nabo之ehstwo

- I i III sobota miesi4ca 1 O四 - 1 2四

Posluga indywidualna

- wtorek i czwartek w godzinach pracy administracji

Spotkania odbywaj si9 w sali widzeh.

PLAN
一

wykonywania poslugi religijnej
Towarzystwa Biblijnego Stra2nica Wyznania Swiadkw Jehowy
Zb6r Zawadzkie - Dobrodzieh
Spotkanie religijne
Spotkania odbywaj si9 w sali widzeh.

- niedziela

1 5四 - 1 7四

PLAN
wykonywania poslugi religijnej
Ko§cioIa Ewangelicko - Augsburskiego
Spotkania religijne
Spotkania odbywaj si9 w kaplicy.

- co drugi wtorek 14k 一 16-
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ZALACZNIK NR 8
zdnia25 maja2O17r.
do Zarz4dzenia Nr 32/20 17
Dyrektora Zakladu Karnego w Sierakowie l4skim
zdnia25 maja 2017 r.
w sprawie porz4dku wewn9trznego

PLAN ZAKUPOW

Zakupy dla osadzonych realizowane s w czwartki i piatki w kantynie.
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ZALACZNIK NR 9
z dnia 25 maja 2017 r
do Zarz4dzenia Nr 32/20 17
Dyrektora Zakadu Karnego w Sierakowie S lskim
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie porz4dku wewn9trznego

Zasady przyjmowania i wydawania paczek o kt6rych mowa
w art. 113a§ 4 Kodeksu
oraz dopuszczalna zawarto§‘
1. Do jednostki przyjmowane s4 paczki przesylane za po§rednictwem poczty, firm kurierskich jak
r6wnie之 dostarczone przez osob9 zainteresowana (np. czlonka rodziny, osob9 blisk4).
2. Paczki, dostarczone do jednostki, podlegaj4 przed ich przyj9ciem kontroli zawarto§ci na zasadach
§ 32 regulaminu. W przypadku dostarczenia paczki przez osob9 odwiedzaj4c4, paczka jest
kontrolowana w obecnogci tej osoby, przez wyznaczonego funkcjonariusza.
-

3. Warunkiem przyj9cia paczki do jednostki jest:
- posiadanie przez ni4 opakowania,
- przestrzeganie godzin dostarczenia paczki,
- przestrzeganie przez nadawc6w paczek ustaleh zawartych w pouczeniach znajduj4cych si9
w II cz9§ci talonu higieniczno - odzie之owego,
- odpowiednia jej zawartoS6 zgodna z obowi4zuj4cymi przepisami (art. 11 3a§ 5 kodeksu)
oraz z umieszczonym w paczce spisem jej zawartogci,
- przebywanie adresata paczki w zakladzie,
- naklejenie na paczk9 III cz9Sci talonu higieniczno-odzie2owego wystawionego przez
jednostk9 penitencjarn4.
4. Paczki, kt6re nie spelniaj4 ustalonych powyej warunk6w podlegaj4 zwrotowi:
ー bezpo§redniemu, gdy paczka jest dostarczana osobigcie przez osob9 zainteresowan4,
- na koszt nadawcy, gdy jest dostarczana za pogrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.
5. Za wydawanie paczek o kt6rych mowa w art. 113a§ 4 Kodeksu odpowiadaj:

一

ー wyznaczony funkcjonariusz dzialu ochrony w ci4gu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia ich do
jednostki,
- personel slu之by zdrowia wydaje leki dostarczone w paczce na zasadach i w czasie ustalonym
przez lekarza po wczegniejszym uzyskaniu zgody na otrzymanie przez Dyrektora.
6. Zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami, zabrania si9 wnoszenia na teren zakadu karnego oraz
przekazywania osadzonym w paczkach:
- wszelkiego rodzaju broni (w tym bialej), amunicji, materia6w wybuchowych,
pirotechnicznych i chemicznych, przedmiot6w do obezwladniania,
- papieros6w, tytoniu oraz wyrob6w tytoniowych,
ー wszelkich artykuI6w 之 ywno§ciowych, napoj6w oraz wyrob6w zawieraj4cych alkohol,
ー g rodk6w odurzaj4cych i psychotropowych,
-g rodk6w la cznogci,
- gazu, benzyny do zapalniczek i innych§ rodk6w l atwopalnych,
ー wody kolohskiej i toaletowej oraz dezodorant6w,
- lekarstw, preparat6w witaminowych, od之ywek,
- pieni9dzy, papier6w wartogciowych i wyrob6w jubilerskich,
- oraz wszelkich innych artykul6w, kt6rych sprawdzenie jest niemozliwe bez naruszenia
w istotny spos6b ich substancji.
I
聖g8旦ー！ー Ponadlo Prz〕ノpomina Sル, だ napO亦tmlノた obowi9Z可qcych Przepおふr
moliwo'd uszkodzenia substan可i towaru, w zakresie niezb fdnym, do przeprowadzenia
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ZALACZNIK NR 10
z dnia 29 maja 2017 r.
do Zarz4dzenia Nr 32/20 17
Dyrektora ZakIadu Karnego w Sierakowie S lskim
zdnia25 maja20l7r.
w sprawie porz4dku wewn9trznego

REGULAMIN
Korzystania z samoinkasujacych aparat6w telefonicznych zainstalowanych
w pawilonie mieszkalnym, aplikacji SKYPE, E-Sadu
oraz rzadowych stron internetowych
1. Ustala si9 nast9puj4cy czas i spos6b korzystania z aparat6w samoinkasuj4cych w poszczeg6lnvch
oaaziaiacn mieszkalnych:
- codziennie w godzinach: 08--1 2四, 12四 - l8,
- przy aparacie samoinkasuj4cym mo2e przebywad tylko jedna osoba.
- czas trwania rozmowy nie mo之e przekraczad 5 minut jednorazowo,
Dyrektor mo之e wyrazi6 zgod9 na przedluenie czasu rozmowy.
- w przypaaKu interwencji lub skarg z zewntrz co do niewagciwego wykorzystywania
aparatow teleronicznycfi, wobec winnych mog4 by6 wyciagane sankcje dvscvDlinarne.
ー reaiizacja potaczen teletonicznych odbywa si9 za pomoca orygina1nej karty telefonicznej
( oapowieanie Karty mozna nabye w tutej szej kantynie przywi9ziennej podczas dokonywania
zakupow lub teZ otrzymad, za zgod4 funkcjonariusza, w trakcie widzenia z osobami
odwiedzaj 4cymi),
ー administracja zakadu karnego nie ponosi Z adnej odpowiedzialnogci za koreslondencvine
przesyranie Kart teietonicznych,
ー handel i uZywanie nieoryginalnych kart telefonicznych jest zabroniony
2. Ustala si9 nast9puj4cy czas i spos6b korzystania korzystania z komputera z aDlikacia SKYPE
w oaaziaiacn mieszkalnych:
za zgod4 Dyrektora kaZdy z osadzonych moZe zrealizowad maksymalnie 2 rozmowy
poprzez apliKacj9 s iYii w miesi4cu, za miesic uwaa sie miesiac kalendarzowy.
ー rozmowy mog4 byc realizowane kadego dnia tygodnia w godzinach: O8亘 - 1 2四一 1 2辺 - 1 X姫
- osaazony cnc4cy skorzystac z aplikacji SKYPE sklada progbg do Dyrektora . w kt6rej
oKresia oso by z ktorymi b9dzie rozmawia oraz wyra之a zgode na kontrole wzrokowa
pol4czenia przez tunkcjonariusza (wz6r progby znajduje sie na tablicy oaloszeh.
- w przypadKu stwierdzenia rozmowy z osob4 inn4 niZ wskazana w progbie rozmowa zostanie
przerwana,
w czasie rozmowy przy komputerze mo2e przebywa6 tylko jedna osoba,
- czas trwania rozmowy nie mo2e przekraczae 15 minut jednorazowo,
- uyreiuorlmoze wyrazic zgod9 na przedtu2enie czasu rozmowy,
ー jeunego ania sKazany mo2e wykona maksymalnie jedno pol4czenie,
(J Koiejnosci Korzystania z aplikacji s KYPE decyduje wychowawca oddzialu,
iisIa osaazonycn, l Ktorzy b9d4 mogli skorzysta亡 z aplikacji SKYPE powinna by6
sporz4azonaao godz. U w dniu poprzedzaj4cym dzieh rozmowy,
ziDrania si9 Korzystania z aplikacji s KYPE w godzinach, w kt6rych zgodnie z porz4dkiem
wewn9trznym, sKazani maj4 obowiazek przebywania w swoich celach mieszkalnych,

w dni wolne od pracy pierwszehstwo w skorzystaniu z aplikacji SKYPE maj4 osoby
zatrudnione poza oddziaem mieszkalnym,
dorany nadz6r nad przebiegiem rozmowy sprawuje oddziaowy na podstawie listy os6b
uprawnionych, list9 os6b uprawnionych w danym dniu do przeprowadzenia rozm6w
sporzdza wychowawca oddziau,
pierwszehstwo w korzystaniu z aplikacji SKYPE maj4:
. skazani b9dacy rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15,
. skazani cudzoziemcy, kt6rych rodziny lub osoby najbli2sze zamieszkuj
w znacz4cej odlegogci od miejsca przebywania osadzonych,
. skazani, kt6rych sytuacja rodzinna, zdrowotna l ub finansowa uniemo2liwia
przyjazd na widzenie.
osadzony zgaszaj4cy ch96 skorzystania z aplikacji SKYPE ogwiadcza, i2 zapozna
si9 z licencj4 i regulaminem uytkownika oprogramowania SKYPE i akceptuje jego
warunki,
korzystanie z aplikacji SKYPE wymaga posiadania wasnego konta u2ytkownika. Zakad
Kamy nie umo2liwia tworzenia nowych kont, a jedynie zezwala na korzystanie z kont
posiadanych przez osadzonych,
w celu skorzystania z aplikacji SKYPE osadzony jest zobowi4zany kadorazowo do
logowania si9 na posiadane przez siebie konto, a po zakohczeniu rozmowy jest
zobowi4zany do wylogowania si9,
zakad karny nie ma wplywu na rodzaj i pr9dkos6 pol4czenia internetowego Po stronie
odbiorcy, w zwizku z czym nie jest w stanie zagwarantowa ustanowienia polczenia jak
i odpowiedniej jakogci wideo rozmowy.
3. Ustaa si9 nast9puj4cy czas i spos6b korzystania z komputera do przegl4dania elektronicznych akt
sdowych - E-S4d oraz rz4dowych stron internetowych:
- mo2liwo§6 korzystania ze stanowiska:
. skazani zatrudnieni (w godzinach:O8亜 - 1 8萱):
- oddzia Al, A2, A3, B4, B5.
- poniedziaek
- oddzia Al, A2, A3, B4, B5.
- czwartek
. skazani niezatrudnieni (w godzinach:O8亘 - 1 8):
- wtorek - oddziay A2 i A3,
- oddzia Al, B4 i B5,
-§ roda
przy komputerze mo之e przebywa6 tylko jedna osoba,
czas zapoznawania si9 z aktami sprawy nie mo2e przekracza 60 minut jednorazowo,
Dyrektor mo2e wyrazi6 zgod9 na przedlu2enie czasu,
jednego dnia skazany mo2e skorzysta z komputera jeden raz, o kolejnogci korzystania
z komputera decyduje kolejnog6 zgoszeh u wychowawcy oddziau,
skazany chc4cy skorzysta z dost9pu do rzdowych stron internetowych winien zwrci6 si9
z pro§b4 do Dyrektora. Stanowisko umo之liwia przegl4danie nast9puj4cych stron:
http://bip.rpo・gov.pl,
http://www.bip.sw.gov.pl,
http://sw.gov.pl,
https://www.e-sad.gov.pl,
http://rcl.gov.pl, http:/IIP.LEX.PL,
dorany nadz6r nad korzystaniem z komputera sprawuje wychowawca d/s kulturalnoowiatowych, wychowawca d/s sportowych lub inny wyznaczony funkcjonariusz,
zakad karny nie ma wplywu na rodzaj i pr9dkog6 pol4czenia internetowego po stronie
odbiorcy, w zwi4zku z czym nie jest w stanie zagwarantowa6 ustanowienia pol4czenia jak
i odpowiedniej jakoSci pol4czenia.
Za4cznik wchodzi w ycie z dniem 29 maja 2017r.
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ZALACZNIK NR 11
z dnia 25 maja 2017 r.
do Zarz4dzenia Nr 32/20 17
Dyrektora ZakIadu Karnego w Sierakowie l4skim
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie porz4dku wewn9trznego
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Obowiazki skazanych funkcyjnych,
o kt6rych mowa w§ 6 Regulaminie Organizacyjno-Porzadkowym
Wykonania Kary Pozbawienia Wolno§ci
1 Do skazanych funkcyjnych zalicza si9:
- bibliotekarzy,
-S wietlicowych,
- obslug9 radiow9zla,
- grupowych,
- skazanych porz4dkowych zatrudnionych w oddziaach mieszkalnych.
- skazanych roznosz4cych posilki w oddziaach mieszkalnych.
2. Do obowi4zk6w bibliotekarza nale2y w szczeg6lnoSci:
- odpowiedzialnog6 za powierzony ksi9gozbi6r,
- wypoyczanie ksi"ek skazanym w dni i o godzinach podanych na tablicy informacyjnej,
- prowadzenie na bie24co dokumentacji punktu bibliotecznego,
- dbaloS6 o czystog6, porz4dek, estetyk9 i sprz9t w bibliotece,
- wykonywanie innych poleceh przelo之onych.
3. Do obowi4zk6w g wietlicowego nale2y w szczeg6lnoSci:
- obsluga sprz9tu RTV znajduj4cego si9 w wietlicy,
- czuwanie nad prawidlowym przebiegiem zaj96 kulturalno-ogwiatowych w wietlicy,
- prowadzenie na bie24co dokumentacji§ wietlicy,
- dbaloS6 o czystoSd, porz4dek, estetyk9 i sprz9t w pomieszczeniu§ wietlicy,
- wykonywanie prac dekoratorskich na rzecz oddziau i zakladu karnego,
- wykonywanie innych poleceh przelo2onych.
4. Do obowi4zk6w obslugujacego radiowzel nale2y w szczeg6lnogci:
- obsluga radiow9zla w zakresie monta2u i nadawania audycji, retransmisji radiowych oraz
nadawania zleconych komunikatw,
- prowadzenie dziennika pracy radiow9zla,
- konserwacja powierzonego sprz9tu,
- dbaoSd o czysto, porzdek, estetyk9 w pomieszczeniu radiow9zla,
- wykonywanie innych poleceh przelo之onych.
5. Do obowizk6w skazanych roznosz4cych posilki w oddziaach mieszkalnych naley w
szczeg6lnoSci wydawanie posilk6w oraz pieczywa.
6. Obowi4zki grupowego, w grupie osadzonych zatrudnionych poza terenem jednostki s4 okre§lane
poprzez oddzieln4 instrukcj9, kt6rej zakres i treg6 ulega zmianom w zale之nogci od miejsca
zatrudnienia. Ka之dorazowo skazany jest zapoznawany z w/w instrukcj4.
7. Zakres obowi4zk6w skazanych porz4dkowych w oddziaach mieszkalnych:
- dbanie o zachowanie czystoSci w oddziale mieszkalnym,
- wsp6ldzialanie z wychowawc4 w organizowaniu i prowadzeniu zaj96 kulturalno-oswiatowych
i sportowych,
ー‘
- wykonywanie innych czynno§ci zleconych przez przelo之onych.
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ZALACZNIK NR 12
z dnia 25 maja 2017 r.
do Zarz4dzenia Nr 32/2017
Dyrektora Zakladu Karnego w Sierakowie S lskim
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie porz4dku wewn9trznego

Przepisy
dotyczace ochrony przeciwpo2arowej w miejscu zakwaterowania.
1.W zakresie instalacji i urz4dzeh znajduj4cych si9 w celach mieszkalnych zabrania si:

一、

- uszkadzania i rozkr9cania gniazd wtykowych, opraw ogwietleniowych lub innego sprz9tu
elektrycznego b9d4cego na wyposa2eniu celi czy oddziau mieszkalnego, a w szczeg6lnoSci
wyrywania i wyamywania bolc6w uziemienia ochronnego w gniazdach lub ich zaklejania,
- dokonywania jakichkolwiek przer6bek w instalacjach elektrycznych, w szczeg6lnogci
wykonywania prowizorycznych pol4czeh lub wymiany urzdzeh stanowi4cych
zabezpieczenie przed prdem przet92eniowym (wylcznik6w nadmiarowych), niezgodnie z
dokumentacjami projektowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
ー stosowania urz4dzeh elektrycznych (lamp przenognych, przedlu之aczy, rozga9ziaczy,
grzaek, czajnik6w) nie posiadaj4cych certyfikat6w na znak bezpieczehstwa uprawniajcych
do ich stosowania,
- mocowania w pobli2u grzejnik6w centralnego ogrzewania przedu2aczy elektrycznych.
2. Dziaania zmierzaj4ce do zapewnienia bezpieczehstwa u之ytkownika urz4dzeh elektrycznych
w celach mieszkalnych:
ー dopuszcza si9 do u2ytkowania wylcznie urz4dzenia sprawne technicznie oraz oznaczone
znakiem bezpieczehstwa,
ー wprowadza si9 tryb warunkowy przy udzielaniu zgody na u之ytkowanie urz4dzeh
elektrycznych w celach, polegaj4cy na jej niezwocznym cofni9ciu w przypadku stwierdzenia
uszkodzenia gniazd wtykowych w celi, a zwaszcza pozbawienia gniazda styku ochronnego,
ー zezwolenia na u2ytkowanie urz4dzeh elektrycznych wydawane sa na okre§lony czas
i podlegaj4 weryfikacji po wyga§ni9ciu okre§lonego terminu.
3. W zakresie material6w l atwopalnych oraz palenia tytoniu zabrania si9:
- przechowywania w celach mieszkalnych substancji i materia6w l atwopalnych,
ー gromadzenia nadmiernych ilogci gazet, karton6w i innych materia6w, kt6re l atwo
rozprzestrzeniaj4 ogieh,
- palenia tytoniu w miejscach do tego nie wyznaczonych, zwaszcza w celach dla niepal4cych,
- gaszenia niedopak6w papieros6w na podlogach, w szczelinach s cian oraz wrzucania tl4cych
si do kosza na S mieci,
ー u2ywania otwartego ognia w celi mieszkalnej.
4. Alarmowanie i akcja gagnicza w wypadku powstania po2aru. W przypadku zauwa2enia po之aru
nale之y natychmiast:
ー powiadomi wsp6losadzonych i przelo2onych,
ー przyst4pi6 do gaszenia po2aru, pami9taj4c o tym,2 e urz4dzeh b9d4cych pod napi9ciem nie
wolno Qasi6 woda.
sleoQnla.
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ZALACZNIK NR 13
ZAŁĄCZNIK
zzdnia25
dnia 25 maja2O17r.
maja 2017 r.
do Zarz4dzenia
Zarządzenia Nr 32/2017
Dyrektora Zakladu Karnego
Dyrelctora
Karnego w
wSierakowie
SierakowieŚląskim
l4skim
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie porz4dku
porządku wewnętrznego
wewn,trznego

ZAMOWIENIE NA PACZKĘ
PACZKE
ZAMÓWIENIE
REALIZOWANA W PUNKCIE SPRZEDAZY
SPRZEDAżY PROWADZONYM PRZY
ZAKADZIE KARNYM
ŚLASKI
KARNYMW
W SIERAKOWIE
SIERAKOWIE SLASKI
ZAKŁADZIE
Bank Gospodarki
GospodarkiZywno§ciowej
iywnościowej SA
Numer konta punktu sprzeda之y:
sprzedazy: Bank
55-2030-0045-1110-0000-0381-8490
skiadajacego zamówienie
zam6wienie(osoba
(osobanajbliższa
najblisza dla skazanego):
Dane skladającego

Imi,
Imię

Stopieh pokrewieństwa
pokrewiehstwa
Stopień

Imi9 ojca
Imię

Nazwisko

Adres zamieszkania:
(ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowo§亡)
miejscowość)

ne odbiorcy
paczki
ne
odbiorc_
aczki (skazany):
skazan
—:

L.p.

Nazwa produktu

Data urodzenia

Imię ojca

Nazwisko

Imię

Pozycja
katalogowa

Ilość

Cena brutto

Wartość

Waga

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Razem

(data i podpis zamawiającego
zamawiaj4cego))
Potwierdzenie odbioru paczki
zamówieniem
Otrzymaem paczk,
zgodnązzzam6wieniem
Otrzymalem
paczlcęzgodn4

(data i podpis skazanego)

POUCZENIE DLA ZAMAWIAJACEGO PACZKE Z YWNOsCIOWA:
1. Skazany i ukarany, zwany dalej" osadzonym", ma prawo otrzyma6 paczk9 2ywnosciow4, zwan
396) 号器轟還
- K01
za 窯驚窓農器笥濯督袈譜器ごkonaw
需暴， na
wewntrznego obowi4zuj4cego w ZK. s ieraKow さ 145K1.
2. Zam6wienie na paczk9 osoba zamawiaj4ca moZe dostarczy6
- osobiscie do punktu sprzeday (kantyny),
一 poczt,
一 poczt4 elektroniczn4・
Realizacja paczki rozpocznie si9 Po zaksi9gowaniu wplaty na wa§ciwym koncie
3. W przypadku braku mo之liwo§ci zrealizowania zam6wienia z przyczyn niezale之nych
od administracji jednostki penitencjarnej,g rodki pieni92ne wplacone na zakup paczki
之ywnogciowej zostan4 zwrcone w kwocie pomniejszej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego
przez Kantyn9 zgodnie z niej zo2onym oSwiadczeniem, wraz z informacj przyczynach odmowy
realizacji zam6wienia.

iwoci
CE案競驚I
ZAM鴛AJ
鳶讐認黙聖aku

zam6wienia z przyczyn niezale之nych
od acimii-iistracj i jednostki penitencjarnej,s rodki pieni9之ne wp士acone na zakup paczKi zywnosciowej
prosz9 zwrocic:
a) przekazem pocztowym na adres'
(imi, i nazwisko, dokladny adres)

b) lub przelewem na konto bankowe:

ーーに - - -1 - -一ー ~ ー―--~ ー一ー一にーーーにー―ー
(nr konta bankowego)

(podpis zamawiaj4cego)

ADNOTACJA KANTYNY:
Data zwrotu g rodk6w pieni9之nych zamawiajcemu

(podpis)

ZALACZNIK NR 14
zdnia25 maja2Ol7r.
do Zarz4dzenia Nr 32/2017
Dyrektora Zakadu Karnego w Sierakowie S lskim
zdnia25maja 2017r.
w sprawie porz4dku wewn9trznego

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

1. Boisko jest przeznaczone do uprawiania trzech dyscyplin sportowych: pilki no之nej, pilki
siatkowej i koszyk6wki oraz rozgrywania zawod6w sportowych.
2. Sprz9t i urzadzenia sportowe znajduj4ce si9 na boisku powinny by6 wykorzystywane zgodnie
z ich przeznaczeniem i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczehstwa. Zabrania si9
wspinania si9, podci4gania i zwisania z bramek i kosza do koszyk6wki.
3. Z boiska nale之y korzysta6 w spos6b kulturalny, nale2y o nie dba6, a po zakohczeniu zaj
miej sce nalezy zostawi w nale2ytym porz4dku.
4. Za szkody materialne powstae na skutek nieprawidlowego korzystania z boiska i znajduj4cych
si9 na nim urz4dzeh odpowiadaj a korzystaj4cy.
5. Na terenie obiektu obowi4zuje zakaz:
- niszczenia urz4dzeh,
- wspinania si po konstrukcjach koszy i bramkach,
- niszczenie zieleni i l awek,
- palenie wyrob6w tytoniowych.
- zaSmiecania terenu.
6. Wszystkich uzytkownik6w boiska obowi4zuje g cisle przestrzeganie przepis,w bhp oraz
zachowanie porzdku, czystoSci i estetyki na terenie caego oDleIau 1 W jego oezposreunim
otoczeniu.
7. Zabrania si9 korzystania z niesprawnego sprz9tu sportowego a o stwierdzonych usterkach
uytkownik jest zobowi4zany niezwlocznie powiadomi6 przelo之onego.
8. Osobom naruszajcym zasady bezpieczehstwa i porzdku na boisku oraz l ami4cym regulamin
zostan4 sporzadzone wnioski o ukaranie.
9. Tylko zaj9cia sportowe organizowane przez administracje zakadu podlegaj4 ubezpieczeniu
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ZALACZNIK NR 15
zdnia25 maja2O17r.
do Zarz4dzenia Nr 32/2017
Dyrektora Zakladu Karnego w Sierakowie l4skim
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie porz4dku wewn9trznego

REGULAMIN BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA
URZADZEN I SPRZETU SPORTOWEGO
1.Zasady bezpiecznego korzystania z dr4之ka i porczy:
- dr42ek i por9cze slu之4 do podciagania si9 i opuszczania si9 lub do napinania odpowiednich partii
mi9§ni tuowia,
- nie wolno korzysta ze sprz9tu w spos6b niezgodny zjego przeznaczeniem,
- u之ytkowanie sprz9tu powinno obywad si9 w spos6b bezpieczny z zapewnieniem odpowiedniej
dbaogci o sprzt: osadzony zobowiazany jest sprawdzi6 stan techniczny i kompletno虻 sprz9tu,
wszystkie uszkodzenia sprz9tu naley bezzwlocznie zglasza6 przelo之onemu
2. Zasady bezpiecznego korzystania z tablicy z koszem:
- nie mo之na wiesza6 si9 na obr9czy z siatk4,
- nie mo之na wchodzi6 na konstrukcj9 podtrzymuj4ca tablice z koszem,
- nie mo之na rzuca6 do kosza innymi przedmiotami ni2 slu24ca do tego pilka do koszyk6wki,
ー w czasie korzystania z tablicy z koszem naley mie6 pelne obuwie sportowe.
3. Zasady bezpiecznego korzystania z bramek znajduj4cych si9 na placu spacerowym:
- nie wolno wykonywad zwis6w na bramce,
- nie wolno szarpa siatek zalo2onych na bramkach,
- nie mo2na uderza6 r62nymi przedmiotami o bramk9,
ー nie wolno zdejmowa6 siatek przymocowanych do bramek,
- nie wolno korzysta6 z pilek w spos6b niezgodny z ich przeznaczeniem.

一

4. Zasady bezpiecznego korzystania z siatek przeznaczonych do gry w pilk9 siatkow4 oraz instalacji do
zamocowania tej siatki:
ー nie wolno bez nadzoru przelo2onego rozklada siatki,
ー nie wolno wiesza6 si早 na siatce,
ー nie wolno rozrywa6 siatki,
- nie wolno wchodzi6 na slupki podtrzymujce siatk9.
5. Zasady bezpiecznego korzystania ze stol6w tenisowych i sprz9tu do tego przeznaczonego:
- nie wolno bez nadzoru przeIo之onego rozklada6 oraz sklada6 stol6w tenisowych,
ー nie wolno opiera6 si9 o stoy,
- nie wolno uderza6 o st6l rakietkami oraz innymi przedmiotami,
- nie wolno uywad do gry innych przedmiot6w ni2 sprz9t do tego przeznaczony,
- nie wolno wchodzi6 na stoy, biega6 wok6l stol6w oraz pod nie wchodzi6,
ー nie wolno bez wyra2nego polecenia montowa siatek do gry w tenisa stoowego,
- ze stol6w tenisowych naley korzysta wyI4cznie w pelnym obuwiu sportowym.
6. Inne zasady:
ー zabrania si9 korzystania ze sprz9tu sportowego w odzie2y i obuwiu nieprzystosowanym Go
aktywnoci sportowej,
- korzystanie ze sprz9tu sportowego jest rownowazne .z aKceptacj powyzszego regulaminu,
- osadzony ponosi odpowiedzialnosc finansow4 za zniszczenie, zoeKomplerowanie sprztu・ 1一 ．
ー nieprzestrzegajcym regulaminu zostanie sporz4dzony wnioseK O wymierzenie kary uyscypiinarnej.
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ZALACZNIK NR 16
zdnia 2Smaja2O17r.
do Zarz4dzenia Nr 32/20 17
Dyrektora Zakladu Karnego w Sierakowie S lskim
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie porzdku wewn9trznego
Sierak6w Si4ski dn

CZESC I

(imi,, nazwisko, imi, ojca, nr celi)

Pro§ba o talon

Zwracam si9 z prosb4 o wyra2enie zgody na przyjecie do jednostki nast,puj4cego asortymentu odzie之y, artykuI6w i przedmiot6w:
1.
2.
3.
4.
5一
6.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

U.

9.
10.
CZESC II

Zakad Karny w Sierakowie S l4skim dn
ZGODA:

TALON

(data, podpis I pleco,c dyrektora jednostki)

Prosz9 o wyra之enie zgody dla.
na przyjcie nast9pujcego asortymentu odzie之y, artykul6w i przedmiot6w:
11.
12.
13.
14.
巧．
16.
17.
18.
19.
20.

1.
2.
3.
4.

或・
7.
8.
9.
10.

WAZNE!
1

.

2.
3.
4.
5.
6.

nakl id na
otyczy paczki wysylane za po re ctwem oczty l b firmy kur erski j.: o owi4 owo III cz9記 ta onu na
paczk9 w widocznym miejscu, a cz9s6 II powinna znajdowa亡 si早 w paczce. Paczka bez naklejonej cz9sci 111 talonu nie o9azie
przyj9ta do jednostki,
Dotyczy paczki dostarczanej bezposrednio przez osob: osoba dostarczaj4ca musi posiaaac cz'sc H u Ili talonu,
Cz9s6 I, II, III wypenia osadzony, artykuy na ktore nie zostanie wyra2ona zgoaa -zostan4 wyKresione,
Talon higieniczno-odzie之owy wydaje si9 na prosb9 osadzonego. Talon wany jest 2 miesicy oo uaty zatwierozenia・
Nie wydaje si9 duplikatu talonu. Dane powinny byc wypelnione czytelnie( c1ruKowanyml m[erami),
Jakakolwiek ingerencja w dane na talonie (tak2e kopiowanie) skutkuje tym,z e paczka nie fl'azie przyj'ta, a paczka
wysIana za posrednictwem poczty odeslana na koszt nadawcy. 一
j
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TALON DO NAKLEJENIA NA PACZKE
ZGODA NA PRZYJECIE PACZKI HIGIENICZNO-ODZIEZOWEJ
DLA
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ZALACZNIK NR 17
ZAŁĄCZNIK
z dnia 25 maja 2017 r.
Zarz4dzenia Nr 32/2017
do Zarządzenia
Dyrektora Zakladu
Zakladu Karnego
KarnegowwSierakowie
SierakowieŚląskim
l4skim
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie porz4dku
porządku wewn9trznego
wewnętrznego

Lista produktów
produkt6w dostępnych
dost,pnych w kantynie
kantynie

Lp

Nazwa produktu

Pozycja
Pozy
katalogowa

Cena brutto

Waga/
Pojemność/
ilość sztuk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

cenyprodukt6w
produktówwa2ne
ważne s4
są od dnia
Wskazane wyżej
wyej ceny

do dnia

Podpis pracownika
pracownikapunktu
punktusprzedaży:
sprzeday:
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Plomby:
Uwagi:
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zgodnych zobowiązującymporządkiemwewnętrznym.

7.

zgodnychzobowiązującymporządkiemwewnętrznym.

2. 3. 4. 5. 6.
DLA:

WAŻNE!
Dotyczyrzeczywysyłanejzapośrednictwempoczty lub firmy kurierskiej:obowiązkowo IIczęść prośbynależy
nakleić napaczkę wwidocznymmiejscu,aczęść Ipowinnaznajdować się wpaczce. Paczka beznaklejonejczęści II
prośbynie będzieprzyjęta dojednostki.
osoba dostarczającamusi posiadać część I i II prośby.
Dotyczyrzeczy dostarczanych bezpośrednioprzezosobę:
Część I i H wypełniaosadzony,rzeczyna któreniezostaniewyrażonazgoda-zostanąwykreślone.
Zgodanaprzyjęciejestważna 2miesiąceod datyjejwydania.
Danepowinny być wypełnioneczytelnie(drukowanymi literami).
Niewydajesię duplikatuprośby.
Jakakolwiek ingerencjaw danenaprośbie(także kopiowanie)skutkujetym,żesprzętniezostanieprzyjęty,arzeczy
odesł
anezapośrednictwempocztyna kosztnadawcy.
Nie będą przyjmowanesprzętynieposiadająceznakuzgodności znormamiunijnymi CE(niemylić
ICEUP.*
zeznakiem ChinaExport),dokładne informacjeoznakach zostałyzawartewzałącznikunr 5.

s.

WAŻNE!
I . Dotyczyrzeczywysyłanejzapośrednictwempoczty lub firmy kurierskiej:obowiązkowo IIczęść prośbynależy
nakleić napaczkę wwidocznymmiejscu,aczęść Ipowinnaznajdować się wpaczce. Paczka beznaklejonejczęści II
prośbynie będzieprzyjęta dojednostki.
osoba dostarczającamusi posiadać część I i IIprośby.
Dotyczyrzeczy dostarczanych bezpośrednioprzezosobę:
Część I i H wypełniaosadzony,rzeczyna któreniezostaniewyrażonazgoda-zostaną wykreślone.
Zgodanaprzyjęciejestważna 2miesiąceod datyjejwydania.
Danepowinny być wypełnioneczytelnie(drukowanymi literami).
Niewydajesię duplikatuprośby.
Jakakolwiek ingerencjaw danenaprośbie(także kopiowanie)skutkujetym,żesprzętniezostanieprzyjęty,arzeczy
odesł
anezapośrednictwempocztyna kosztnadawcy.
1.
earnita eoropee
Nie będą przyjmowanesprzętynieposiadająceznakuzgodności znormami unijnymiCE(niemylić
ICE4.•
zeznakiem ChinaExport),dokładne informacjeoznakach zostałyzawartewzałącznikunr 5.

DLA.

ZGODANA PRZYJĘCIE.
Część II-Donaklejenianapaczkę!

s

Opinia informatykówpo przyjęciu dojed nostki

Uwagi:

Plomby:

Marka:

Rodzaj:

Sprawdzonopod kątemzgodności zporządkiemwewnętr71Vi.92
O (:
Zakładu Karnegow Sierakowieśląskim
ZGODNY / NIEZGODNY
Sprzęt:

—
-„

PROŚBA 0 PRZYJĘCIESPRZĘTURTV/AGD

2. 3. 4. 5. 6.

Decyzja Dyrektora

(data,podpis i pieczęć dyrektorajednostki)

Część I

百
ニp’ o

naprzyjęcienastępujących rzeczy.

' Proszę owyrażeniezgody dla
s

Opinia informatykówPoprzyjęciu doj ednostki

Marka:

Rodzaj:

Sprawdzonopod kątemzgodności zporządkiemwewnętrznym
Zakładu KarnegowSierakowieŚląskim
ZGODNY/ NIEZGODNY
Sprzęt:

PROŚBA 0 PRZYJĘCIE SPRZĘTU RTV/AGD

(data,podpis i pieczęć dyrektorajednostki)

Decyzja Dyrektora

Część I
Proszę owyrażeniezgody dla

ョ．ロ
-•
w宮

ZGODA NA PRZYJĘCIE.
Część II-Donaklejeni anapaczkę!

naprzyjęcienastępującychrzeczy•
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ZALACZNIK NR 19
zdnia25 maja2Ol7r.
do Zarzadzenia Nr 32/20 17
L)yreKtora LaK!aau iarnego W ieraKowie さ i4sKim
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie porz4dku wewn,trznego

Dni i godziny przyjmowania przez Dyrektora lub osob, go zast●pujaca oraz
kierownik6w lub osoby ich zast,pujace.

Wtorek

-

OP 1 - godz. 1O四 - 18四
OP 2 - godz. 1O四 - 18四

ひvaga:w uzasadnionych przypadkach Dッrektor んb osoba go zastfj可qca oraz
kierownicy んb osoり ich zastf]可qce mogq prz万mowad w innych godzinach
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