ZALACZNIK NR 9
zdnia l2maja2Ol6r.
do Zarz4dzenia Nr 22/20 16
Dyrektora Zakadu Karnego w Sierakowie S lskim
z dnia 12 maja 2016 r.
w sprawie porz4dku wewn,trznego

Zasady przyjmowania i wydawania paczek higieniczno-odzie之owych
oraz dopuszczalna zawarto§ぐ
1. Do jednostki przyjmowane s4 paczki przesyane za posrednictwem poczty, firm kurierskich jak
r6wnie2 dostarczone przez osob9 zainteresowan4 (np. czlonka rodziny, osob9 blisk4).
2. Paczki, dostarczone do jednostki, podlegaj4 przed ich przyjciem kontroli zawartogci 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 zawarto§6 zgodna z obowi4zuj4cymi przepisami (art. 11 3a * 5 kodeksu)
oraz z umieszczonym w paczce spisem jej zawartogci,
- przebywanie adresata paczki w zakadzie,
- naklejenie na paczk III cz9gci talonu higieniczno-odzie2owego wystawionego przez
jednostk9 penitencjarn4.
4. Paczki, kt6re nie spelniaj4 ustalonych powy2ej warunk6w podlegaj4 zwrotowi:
- bezposredniemu, gdy paczka jest dostarczana osobi§cie przez osob9 zainteresowan4,
- na koszt nadawcy, gdy jest dostarczana za pogrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.
5. Za wydawanie paczek higieniczno-odzie2owych odpowiadaj:
- wyznaczony funkcjonariusz dzialu ochrony w ci4gu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia ich do
jednostki,
- personel su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 biaej), amunicji, materia6w wybuchowych,
pirotechnicznych i chemicznych, przedmiot6w do obezwadniania,
- papieros6w, tytoniu oraz wyrob6w tytoniowych,
- wszelkich artykul6w 2 ywnogciowych, napoj6w oraz wyrob6w zawierj4cych alkohol.
-§ rodk6w odurzaj4cych i psychotropowych,
-g rodk6w l4 czno§ci,
- gazu, benzyny do zapalniczek i innych g rodk6w l atwopalnych,
- wody kolohskiej i toaletowej oraz dezodorant6w,
- lekarstw, preparat6w witaminowych, od2ywek,
- pieni9dzy, papierw warto§ciowych i wyrob6w jubilerskich,
- oraz wszelkich innych artykul6w, kt6rych sprawdzenie jest niemoliwe bez naruszenia
w istotny spos6b ich substancji.
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