ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 64/2017
DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO
W WOŁOWIE
z dnia 8 grudnia 2017 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie porządku wewnętrznego w oddziale dla tymczasowo
aresztowanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie
dla bezpieczeństwa aresztu śledczego w Zakładzie Karnym w Wołowie
Na podstawie art. 73 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny wykonawczy
(t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 665 z późn. zm.1) oraz § 15 ust. 1. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (Dz. U., poz. 2290) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu wewnętrznym nr 49/2017 Dyrektora Zakładu Karnego w Wołowie
z dnia 1 września 2017 roku w sprawie porządku wewnętrznego w oddziale dla tymczasowo
aresztowanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla
bezpieczeństwa aresztu śledczego w Zakładzie Karnym w Wołowie wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 23:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Tymczasowo aresztowany, za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje, może
korzystać z samoinkasującego aparatu telefonicznego na zasadach określonych w art.
217c kodeksu karnego wykonawczego, w godzinach: 900 – 1130 oraz 1530 – 1700, z zastrzeżeniem ust. 1a.”,
b) po ust. 1 wprowadza się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W wypadkach uzasadnionych koniecznością wykonania przez oddziałowego innych
obowiązków służbowych, uprawnienie tymczasowo aresztowanego do korzystania
z samoinkasującego aparatu telefonicznego może zostać zrealizowane poza godzinami
określonymi w ust. 1.”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Czas jednorazowego korzystania z aparatu telefonicznego nie może przekraczać
6 minut. W uzasadnionych sytuacjach – za zgodą wychowawcy – czas rozmowy może
być przedłużony do 10 minut.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2017 roku.
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Zmiany tekstu niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2017 roku, poz. 60, 204, 768, 1452 i 2217.

