ZALACZNIK NR 5
zdnia l2maja2Ol6r.
do Zarz4dzenia Nr 22/2016
Dyrektora Zakadu Karnego w Sierakowie S lskim
z dnia 12 maja 2016 r.
W SpraWie porzdku wewnlrznego

REGULAMIN
u之ytkowania sprztu RTV, audiowizualnego i komputerowego
stanowicego wasno託 osadzonych
1.Sprzt RTV i komputerowy podlega zewidencjonowaniu w karcie depozytowej osadzonego.
2.Warunkiem posiadania i uytkowania w/w sprztu w ZK jest uzyskanie zgody Dyrektora.
3. Ka2dy osadzony korzystajacy z posiadanego sprztu RTV zobowizany jest, zgodnie z obwiazujcmi
w tym zakresie przepisami, do jego rejestracji i ponoszenia z tego tytuu odpowiednich opat abonamentowych.
Obowiazku rejesセ ji naley dopeni w miejscu zamieszkania uytkownika, natomiast opaty abonamentowe
mog by wnoszone przez rodzin osadzonego w jego staym miejscu zamieszkania. W przypadku braku
kontaktu z rodzina, na wyla n4 prob zainteresowanego, administracja ZK moe poredniczy poprzez
wychowawc do spraw kulturahio-owiatowych w zaatwianiu w/w fomaJnosci. Przypomina si, i na
u2ytkownikw, ktrzy nie wywizij4 si z powy之szego obowiazku, urzd pocztowy moe nakadab wysokie
kary pieni9ne, wcznie z kierowaniem wnioskw o ukaranie do s&
4. Wszystkich u2ytkownikw w/w sprztu zobowiztje si do nie zak6cania spokoju i wyI oczynku innym
wsp6losadzon i
5. Skazany ubiegajcy si o zgod na posiadanie sprztu komputerowego musi na progbie szczeglowo
uzasadni konieczno記 jego posiadania. Bez uzasadnienia pro§by bd rozpalrywane negatywnie.
6.Sprzt elektroniczny:
- przewd antenowy kt6rego dugo§6 nie mo2e przekracza 500 cm,
- przeduacz elektryczny kt6rego dugogd nie mo之e przekracza 500 cm,
- dodatkowy przeduacz elektryczny ktrego dugog6 nie mo2e przekracza6 300 cm,
- odbiorniki telewizyjne o przektnej ekranu do 19 cali zamontowany na stae na
przystosowanym do tego wysi9gniku,
- konsola do gry bez moliwo§ci la czenia z Internetem,
- radiomagnetofon o gabarytach do 50 cm w jednolitej zwartej obudowie (glo§niki
fabrycznie zabudowane bez mo2liwosci ich od czania),
- odtwarzacze przeno§ne" mp3" i,, mp4" z wbudowan4 pami9ci4 wewn9trzn4, w ilo§ci nie
przekraczajcej liczby skazanych w celi - maksymalnie jeden odtwarzacz mp3 lub mp4 na
skazanego,
- wszelkie urz4dzenia elektroniczne, kt6re skazani chc4 uytkowa w celach mieszkalnych
musz4 by6 pozbawione mo2liwosci nagrywania wizji i fonii, w tym r6wnie之 poprzez
dol4czone do nich inne urz4dzenie,
- sprz9t uytkowany przez skazanych nie mo之e umo之liwia: nawi4zywania l4 cznogci
przewodowej i bezprzewodowej, pod4czania i korzystania z zewn9trznych nosnik6w
danych, nagrywania danych (nagrywarki CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, Blu-Ray),
- nosniki danych typu: pendrive, karty pami9ci, czyste plyty CD/DVD/Blue-Ray, itp. nie
b9d4 przyjmowane do jednostki,
- sprz9t komputerowy nie mo之e posiada port6w komunikacyjnych, musz4 by6 fizycznie

wymontowane. Sprz9t posiadajcy porty: USB, mini/micro USB, RJ45, czytniki kart
pami9ci, lub inne porty umo2liwiajce podlaczenie urz4dzeh zewn9trznych nie b9dzie
przyjmowany do jednostki, dyski twarde sprz9tu komputerowego po przyj9ciu do Zakadu
Karnego podlegaj4 cakowitemu wyczyszczeniu (formatowaniu), instalacja systemu
operacyjnego wykonywana jest przez funkcjonariusza jednostki z dostarczonego przez
skazanego nosnika danych, osadzony musi posiada stosowne dokumenty potwierdzajce
legalnog6 posiadanego oprogramowania (licencja wymagana przez producenta). Pozostae
oprogramowanie uytkowe wymagao b9dzie uzyskania zgody Dyrektora i wydawane
bdzie po jego wczeniejszej kontroli. Na dyskach twardych komputer6w posiadanych przez
skazanego nie mog4 znajdowa si9 2 adne filmy i zdj9cia, w przypadku stwierdzenia podczas
kontroli jakichkolwiek film6w lub zdj96 zgoda na posiadanie sprz9tu zostanie anulowana,
skazany ma obowi4zek udost9pni6 hasla dost9pu, w przypadku odmowy podania hasel
zgoda zostanie na posiadanie sprz9tu nie zostanie wydana.
- sprz9t elektroniczny wyposaony w dyski twarde lub inne stae no§niki danych przed
opuszczeniem Zakadu Karnego b9dzie podlega kontroli.
7. Ponadto informuje si9,2 e:
- urzdzenia musz4 by6 oryginalne, sprawne technicznie i posiada6 widoczne znaki
bezpieczehstwa typu B lub CE. Musz4 posiada6 tabliczk9 znamionow4 lub cechowanie
umo2liwiajce stwierdzenie przez kontrolujcego mocy znamionowej urz4dzenia.
- obudowa urz4dzenia musi by6 oryginalna, kompletna, nieuszkodzona z kompletem grub
mocujcych, zatrzask6w, itp. umo2liwiajcych prawidlowe oplombowanie urz4dzenia,
ー obudowa urz4dzenia nie mo之e posiada otworw umo之liwiajcych swobodny dost9p do
wn9trza urz4dzenia,
- administracja tutejszego Zakladu Karnego nie dokonuje i nie organizuje 之 adnych napraw
sprz9tu RTV, audiowizualnego i komputerowego. Wszelkie dziaania w tym zakresie
spoczywaj4 na u2ytkowniku bd2 jego rodzinie,
- administracja Zakladu Karnego nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenie
lub zniszczenie w/w sprz9tu,
ー samowolne przekazywanie sprz9tu mi9dzy osadzonymi jest zabronione,
ー zabrania si9 przeprowadzania we wasnym zakresie jakichkolwiek przer6bek i pod czeh
instalacji elektrycznej oraz samowolnych napraw oraz modyfikacji sprz9tu, w przypadku ich
stwierdzenia zgoda na posiadanie sprz9tu zostanie anulowana,
- sprz9t otrzymywany przez skazanych jest zabezpieczony plombami uniemo2liwiajcymi
jego otwarcie,
ー kategorycznie zabrania si9 zrywania plomb, w przypadku ich odklejenia si9 o powy之szym
nale2y natychmiast powiadomi6 kwatermistrza oddziaowego lub oddziaowego.
8. W przypadku naruszenia postanowie niniejszego reguan-iinu, a zwaszcza kodeksu karnego
wykonawczego, regulaminw organizacyjno-porzdkowych wykonywania kary pozbawienia wolnoci
oraz wykonywania tymczasowego aresztowania, porzdku wewntrznego obowiazjcego w tutejszym
ZaHalガe Karnylll, itp. - zgoda na posiadanie w/w sprztu moe zostaぐ cofnita, a odbiornik niezwocznie
przekazany do depozytu wartociowego lub rodzinie.
9. Odbiorniki RTV przed wydaniem do uytku osadzonym podlegaj4 konlroli. W razie koniecznoci, podc7s
kontroli dopuszczalne jest naruszenie 7bezpiecze gwarancyjnych. Kady osadzony piszc prob
o uytkowanie w ZK sprztu elektronicznego godzi si dobrowolnie na utrat praw gwarancyjnych zuwagi
na konieczno記 umoliwienia skontrolowania sprztu wewntrz obudowy
10. Kategorycznie zabrania si9 przemieszczania sprztu RTV pomidzy celami mieszkalnymi

