ZAIACZNIK NR 10
z dnia 12 maja 2016 r.
do Zarz4dzenia Nr 22/20 16
Dyrektora Zakadu Karnego w Sierakowie S lskim
z dnia 12 maja 2016 r.
w sprawie porzdku wewn9trznego

REGULAMIN
Korzystania z samoinkasujacych aparat6w telefonicznych zainstalowanych
w pawilonie mieszkalnym, aplikacji SKYPE, E-Sadu
oraz rzadowych stron internetowych
1.Ustaa si9 nast9pujacy czas i spos6b korzystania z aparat6w samoinkasuj4cych w poszczeg6lnych
oddziaach mieszkalnych:
- codziennie w godzinach: 07w- 12, 12- 18辺, 18四 - 19,
- przy aparacie samoinkasujcym mo2e przebywa6 tylko jedna osoba,
- czas trwania rozmowy nie mo之e przekracza 10 minut jednorazowo,
- Dyrektor mo2e wyrazi6 zgod9 na przedlu之enie czasu rozmowy,
- w przypadku interwencji lub skarg z zewn4trz co do niewa§ciwego wykorzystywania
aparat6w telefonicznych, wobec winnych mog4 by6 wyci4gane sankcje dyscyplinarne,
ー realizacja pol4czeh telefonicznych odbywa si9 za pomoc4 oryginalnej karty telefonicznej
(odpowiednie karty mo2na naby w tutejszej kantynie przywi9ziennej podczas dokonywania
zakup6w l ub te2 otrzyma, za zgod4 funkcjonariusza, w trakcie widzenia z osobami
odwiedzaj 4cymi),
- administracja zakadu karnego nie ponosi 2 adnej odpowiedzialnosci za korespondencyjne
przesyanie kart telefonicznych,
- handel i u2ywanie nieoryginalnych kart telefonicznych jest zabroniony.
2. Ustaa si9 nast9puj4cy czas i spos6b korzystania korzystania z komputera z aplikacj4 SKYPE
w oddziaach mieszkalnych:
- za zgod4 Dyrektora ka2dy z osadzonych mo之e zrealizowa maksymalnie 2 rozmowy
poprzez aplikacj9 SKYPE w miesi4cu, za miesi4c uwa2a si9 miesi4c kalendarzowy,
- rozmowy mog4 by6 realizowane ka2dego dnia tygodnia w godzinach: 07ユQ- 11四, 14Q - 16,
18w- 19告
- osadzony chc4cy skorzysta z aplikacji SKYPE skada pro§b9 do Dyrektora, w kt6rej
okregla osoby z kt6rymi b9dzie rozmawia oraz wyra2a zgod9 na kontrol9 wzrokow
pol4czenia przez funkcjonariusza (wz6r progby znajduje si9 na tablicy ogloszeh),
ー w przypadku stwierdzenia rozmowy z osob4 inn ni2 wskazana w pro§bie rozmowa zostanie
przerwana,
ー w czasie rozmowy przy komputerze mo2e przebywa tylko jedna osoba,
ー czas trwania rozmowy nie mo之e przekracza6 15 minut jednorazowo,
ー Dyrektor mo2e wyrazi6 zgod9 na przedluenie czasu rozmowy,
ー jednego dnia skazany mo之e wykona maksymalnie jedno pol4czenie,
ー o kolejnogci korzystania z aplikacji SKYPE decyduje wychowawca oddziau,
- lista osadzonych, kt6rzy b9d4 mogli skorzysta z aplikacji SKYPE powinna byぐ
sporz4dzona do godz. 12 w dniu poprzedzajacym dzieh rozmowy,

- zabrania si9 korzystania z aplikacji SKYPE w godzinach, w kt6rych zgodnie z porz4dkiem
wewn9trznym, skazani maj4 obowi4zek przebywania w swoich celach mieszkalnych,
- w dni wolne od pracy pierwszehstwo w skorzystaniu z aplikacji SKYPE maj4 osoby
zatrudnione poza oddziaem mieszkalnym,
- dora2ny nadz6r nad przebiegiem rozmowy sprawuje oddziaowy na podstawie listy os6b
uprawnionych, list9 os6b uprawnionych w danym dniu do przeprowadzenia rozm6w
sporz4dza wychowawca oddziau,
- pierwszehstwo w korzystaniu z aplikacji SKYPE maj4:
. skazani b9d4cy rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci do lat 15,
. skazani cudzoziemcy, kt6rych rodziny lub osoby najbli2sze zamieszkuj
w znacz4cej odleglo§ci od miejsca przebywania osadzonych,
. skazani, ktrych sytuacja rodzinna, zdrowotna l ub finansowa uniemo之liwia
przyjazd na widzenie.
- osadzony zglaszajcy ch96 skorzystania z aplikacji SKYPE oswiadcza, i之 zapozna
si9 z licencj4 i regulaminem u2ytkownika oprogramowania SKYPE i akceptuje jego
warunki,
korzystanie z aplikacji SKYPE wymaga posiadania wasnego konta uytkownika. Zakad
Karny nie umo之liwia 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 zwiazku z czym nie jest w stanie zagwarantowad ustanowienia pol4czenia jak
i odpowiedniej jakoSci wideo rozmowy.
3. Ustaa si9 nast9puj4cy czas i spos6b korzystania z komputera do przegldania elektronicznych akt
sadowych - E-Sd oraz rzadowych stron internetowych:
- mo2liwo§6 korzystania ze stanowiska:
skazani niezatrudnieni (w godzinach pracy administracji):
- poniedziaek - oddzia A3,
ー wtorek
一 oddzi誠A2,
一 §roda
~oddzi量 Al,
ー czwartek
- oddzia B4 i B5,
skazani zatrudnieni (w godzinach:08t - 19囚）:
ー pitek
一 oddzi証 Al, A2, A3, B4, B5.
ー przy komputerze mo2e przebywa6 tylko jedna osoba,
ー czas zapoznawania si9 z aktanii sprawy nie mo之e przekraczad 60 minut jednorazowo,
ー Dyrektor mo之e wyrazid zgod9 na przeduenie czasu,
ー jednego dnia skazany mo之e skorzysta6 z komputera jeden raz, o kolejnogci korzystania
z komputera decyduje kolejno記 zgoszeh u wychowawcy oddziau,
ー skazany chcacy skorzystad z dost9pu do rz4dowych stron internetowych winien zwrci6 si9
z progb4 do Dyrektora. Stanowisko umoliwia przegldanie nast9puj4cych stron
https://www.e-sad.gov.pl,
http://sw.gov.pl,
http://www.bip.sw.gov.pl,
http ://bip.rpo.gov.pl,
http://rcl.gov.pl, http://IP.LEX.PL,
- dorany nadz6r nad korzystaniem z komputera sprawuje wychowawca d/s kulturalnoo gwiatowych, wychowawca d/s sportowych lub inny wyznaczony funkcjonariusz,
- zakad karny nie ma wpywu na rodzaj i pr9dko§6 pol4czenia internetowego po stronie
odbiorcy, w zwizku z czym nie jest w stanie zagwarantowa ustanowienia' slaczenia lak
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