zARzĄDzENlE NR

Dyre kto ra Zakładu Ka rn

eg

3912017

o w J astrzę

biu

-Zd roj u

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie porządku wewnętrznego dla osadzonych
przebywających w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju

1

orazust.2 pkt 7oraz ust.*3 ustawy zdnia9 kwietnia
2O1Or. o Słuzbie Więziennej (t,j, Dz.U. z 2017 r. poz.631), art, 73 § 2 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r, Kodeks karny wykonawczy Gj,Dz,U. z 2017 r, poz. 665 z poźn, zm.1)

Na podstawie ań.

13 ust.

13 i § 14 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2,1 grudnia 2016 r.
w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia
oraz

§

wolności(Dz. U. z poz,2231), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu numer 6212015 Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu - Zdroju
z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie piórządku wewnętrznego dla osadzonych
przebywających w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju2 wprowadza się następujące
zmiany:

1) w § 14 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
,,Zakupy dokonywane

są osobiście,na podstawie paragonów

otrzymanych

w

dniu

roboczym poprzedzĄącym sprzedaż, Harmonogramy realizaĄi paragonów wywieszane

są na tablicy ogłoszeń w pawilonach mieszkalnych. Wszelkie reklamacje

należy

zgłaszać pracownikowi kantyny w momencie dokonywania zakupów,";

2)

§ 20 otrzymuje brzmienie:

,1, Osadzeni mogą korzystać z pomocy lekarskiej w

ambulatorium zakładu

od poniedziałku do piątku. Dni i godziny przyjęć przez poszczególnych lekarzy określa

załącznik nr 10,

2, Osadzeni zapisują się na wizytę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz
POZ) u oddziałowego.
3,

W nagłych przypadkach (stan zagrażający zdrowiu i zyciu) osadzeni zgłaszĄąsię bez

zmiany ustawy zostaĘ opublikowan ę w : Dz. U. z 2017 poz. 204 i 666.
treśćakfu została zmieniona: zarządzeniem numer 1812016 z 6lipca20l6 r. oraz zarządzeniem numęr 18lż016 z
6 lipca 2016 r., zarządzeniem nrrmer 2612016 z 22 v,,.rześnia 20 16 roku oraz zarządzeniem numer 612017 Dyrektora
ZaŁJadu Karnego w Jastrzębiu- Zdroju z dnia 19 stycznia ż0l7 roku zmieniające zarządzenie w sprawie porządku
wewnętrznego dla osadzonych przebywających w ZaVJadzię Karnlłn w Jastrzębiu-Zdroju,

'

2

zapisywania bezpośrednio w ambulatorium.
4. Lekarze specjaliści przyjmują osadzonych tylko w dniach Wznaczonych iw ustalonym
dniu przez lekarza

P

OZ lub specj

a

l i

stę (kontyn

u

acj

a lecze

n

a).

i

5. Osadzeni, którzy otrzymali zwolnienie lekarskie, są zwolnieni z wykonywania prac
porządkowych

na czas tnłania zwolnienia oraz mogą uczestniczyć w

zajęciach

spońowych,

6. Osadzeni chorzy, umieszczeni w izbie chorych, zobowiąłani są przestrzeg ać zasad
określonych w regulaminie izby chorych, który stanowi załącznik ni
zarządzenia.

'O

do niniejszego

7. DecyĄę o umieszczeniu osadzonych w izbie chorych lub izolatce'podejmuje lekarz,
a w raziejego nieobecności pielęgniarka,
8. Lekarstwa ordynowane mogą być jedynieprzezlekarza iwydawane są zgodnie z jego

zaleceniami.
9. Lekarstwa wydawane są w ambulatorium w godzinach od 9.00

zażywa się
fa

w

obecności wydającego. Zabrania

rmakolog icznych oraz przekazywania i

,l0. Dostarczenie leków

z

ud

ostęp

n

ian

się

ia ich

i

n

-

10.00. Lekarstwa

gromadzenia środków

nym osadzonym,

zewnątrz wymaga wcześniejszej pozytywnej opinii lekarza

zakładu i zgody dyrektora. Leki te wydawane są na zasadach określonych ust. 8 i 9.
11.

Wnoszenie przez osadzonych na teren zakładu lekóW wszelkiego rodzaju odzywek,

środków wspomagających przyrost masy mięśniowej,witamin itp. w trakcie powrotu
z jakichkolwiek wyjśćpoza teren zakładu oraz ich posiadanie jest zabronione.";

3) załącznik numer 7

otrzymuje brzmienie zgodne z treściązałącznika A do niniejszego

zarządzenia;

4)

załącznik numer 9 otrzymuje brzmienie zgodne z treściązałącznika B do niniejszego
zarządzenia;

5) załącznik numer

10 otrzymuje brzmienie zgodne z treściązałącznika C do niniejszego

zarządzenia;

6)

załącznik numer 14 otrzymuje brzmienie zgodne z treściązałącznika D do niniejszego
zarządzenia;

7) w załączniku numer 17 punkt

1 otrzymuje brzmienie:

,,W Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju wyodrębnia się stanowisko do prowadzenia

rozmów z osobami najblizszymi za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype
(dalej komunikatora Skype) oraz stanowisko komputerowe z dostępem do wybranych
senrvisóW w tym do Biuletynu lnformacji Publicznej Słuzby Więziennej,"
§ 2. Pozostałe zapisy zarządzenia pozostająbezzmian.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 mala 2017 roku.

Załącznik A
do zarządzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju
numer 3912017
Załącznik nr 7
do zarządzenia Dyrektora Zakładu Karnego w

Jastzębiu-ZdĘu numer 6Z2015
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Plan wymiany pościeli,bielizny i odzieży.
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Załącznik B
do zarządzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu_Zdroju
numer 3912017
hĘcznik

nr 8

do zanądzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Jastnębiu_ZdĄu numer 62/2015

f

Wymiana i pobieranie rzeczy własnych z magazynu:

o
o
o
o

poniedziałek 10.00-11 ,00
wtorek 10.00-11.00

-

Pawilony B, l i J,

- Pawilony

F i G,

czwańek 10.00-11.00 - Pawilony C, D i E,
piątek 10.00-11 .00 - Pawilon H.

Wydawanie sprzętu RTV z magazynu:

o
o
o
o

poniedziałek 13.00-14.00
wtorek 13.00-14.00

-

Pawilony B, l i J

- Pawilony

FiG

czwańek 13.00-14.00 - Pawilony C, D i E
piątek 13.00-14.00 - Pawilon H

,

Załącznik C

do zarządzenia Dyrektora Zakładu Karnego w JastrzębiujZdroju
numer 3912017

a

*

hłącznik nr

9

do zarządzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju numer 6V2015

Podział Zakładu Karnego w Jastzębiu-Zdroju na Oddziały Penitencjarne:

r
.
.

Oddział Penitencjarny Nr

,1

-

pawilony B, H oraz J;

Oddział Penitencjarny Nr 2 * pawilony C i
Oddział Penitencjarny Nr 3

-

D;

pawilony F, G oraz

l.

'{

Załącznik D
do zarządzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju
numer 39l20'l7
Załącznik nr 10
do zarządzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju numer 62/2015

Harmonogram przyjęć osadzonych przezlekarzy w ZOZ

Przyjmowanie osadzonych na planowane wizyty lekarskie i zabiegi medyczne przez lekarzy

odbywają się w wyznaczone dni tygodnia:
Pawilon

poniedziałek

F
G

Wtorek

H.E. l.J

Sroda
Czwańek
Piątek
ll.

B.c
D

Godzinv orzvieć
Od oodz. 11.30
Od
Od
Od
Od

oodz.13.00
qodz. 12.30
oodz. 9.30
oodz, 9.30

Lekarze

środaod godz,

kierownik Ambulatorium:

Lekarz pienłszeg o

ko nta ktu

:

'11.00

poniedziałek od godz. 11,30
wtorek od godz. 13,00
środa od godz. 12.30

czwańek od godz. 11.30
piątek iod godz. 9.30

W sytuacjach losowych godziny pracy lekarzy pierwszego kontaktu mogą ulec zmianie

-

w takich

sytuacjach informacje o godzinie przyjęć przekazywane będą przez służbęzdrowia telefonicznie
oddziałowemu danego pawilonu oraz za pośrednictwem radiowęzła.

Stomatolog:

poniedziałek, środa, czwartek, od godz. 10.00

DermatoIog

wtorek od godz. 13.30

Laryngolog

,l5,30
wtorek od godz.

Pulmonolog

środaod godz. godz. 13.00

Neurolog

czwańek od godz.

Okulista

czwańek od godz. 10.00

Psychiatra

wtorek od godz. 13.30 (w budynku sali widzeń)

Protetyk

środaod godz. godz.12,30

Ghirurg-Ońopeda

poniedziałek od godz. 13.00

11

.00

