zARzĄDzENlE NR 18/2016
Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 6 lipca 2016 roku

zmieniające zanządzenie Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu - Zdroju numer
6212015 w sprawie porządku wewnętrznego dla osadzonych przebywających
w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie ań. 3 ust. 1 oraz ust, 2 pkt 7 oraz ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia
2010r. oSłużbieWięziennej(t.j.Dz.U,z2016r,poz.713zpóżn,zm.1),ań.73§2ustawy
'1

z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy

(t.

j. Dz. U, Nr 90, poz. 557 zpóżn,

zm.2\ oraz§14 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwościzdnia25 sierpnia 2003

r.

w sprawie

regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności(Dz. U.

zNr
§

152 poz. 1493), zarządza się, co następuje:

1. W Zarządzeniu Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu

-

ZdrĄu numer 6212015

w sprawie porządku wewnętrznego dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym
w Jastrzębiu-Zdroju zmienia się treśćzałącznika numer 10 nadając mu brzmienie zgodne

z załącznikiem do niniejszego zaządzenia.
§ 2, Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3. Zauądzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zakładu Katneqo,,y

stłiebiu-ZdrOjU

płk WiesłźW ochopień

l
2

zmiany ustawy
zmiany ustawy

zostĄ opublikowane w:Dz, |J. z2016
zostĄ opublikowane w:Dz.IJ. z l997

r,

poz,9o4.

Nr |60,poz.1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 93l, z 2000 r, Nr
60,poz.70l i Nr l20, poz. 1268, z2001r. Nr 98, poz. 107l i Nr lll, poz. ll94, z2002 r. Nr 74, poz. 676 iNr200,poz.
1679, 22003 l.Nl 1l l, poz. 1061, Nr 142, poz. l380 i Nr 179, poz. 1750, z2004 r. Nr 93, poz, 889, Nr 210, poz. 2135,
Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz.24ż6 iNl 273,poz,2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz, l479, z 2006 r. Nr
l04, poz.708 iNr 226, poz. l6!8, z 2007 r Nr l23, poz. 849, z2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z2009 r.
Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 1l9, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 9l l, Nr 1l5, poz. 963, Nr 190, poz. 1475,
Nr20l,poz. l540 iNr206, poz. l589,z20l0r.Nr34,poz. 191,Nr40, poz,227,Nr l25,poz.842 iNr 182,poz. 1228,
z20ll rNr39, poz.20l ipoz.202,Nr ll2,poz.654,Nr l85, poz. 1092,Nr2l7,pou. 1280iNr240,poz, l43l,z2012
r. poz.908, z2013 r. poz. 628 i poz. lż47, z20l4 t. poz.287, poz,619 i poz. 1707, z20l5 r, poz,2|, poz.396,poz.
43l,poz. 54l ipoz. 1573 oraz z2016 r.poz.4?8 ipoz.437,
r.

Zalącznik
do zarządzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Jastnębiu-Zdroju numer 18/2016

Załącznik nr 'lo
do zarządzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju numer 62/2015

Harmonogram pżyjęć osadzonych przezlekarzy w zoz
przyjmowanie osadzonych na planowane wizyty lekarskie izabiegi medyczne pzez lekazy
odbywają się W Wyznaczone dni tygodnia:

l,

poniedziałek
Wtorek

środa
czwartek
Piątek

PaWilon

AiF
c

H.D
E,|,J

Od qodz. 9.00
od qodz. 14,00
od qodz, 12.00
od qodz, 'l2.00

Lekaźe

ll.

Ambulatorium:
pierwszego kontaktu:

Kierownik

Lekaz

Godziny przyjęó
od qodz. ,l1.00

czwańek od godz. 12.00
poniedziałek od godz. ,l1.00 iod godz, 13.00
vńorek od godz. 9.00
środa od godz, 14.00
czwańek od godz. 12.o0 i od godz. 14,00
piątek od godz. 12,00

W sytuacjach |osowych godziny pracy lekazy pierwszego kontaktu mogą ulec zmianie - W takich
sytuacjach informacje o godzinie pżyjęó pżekazryane będą przez służbęzdrowia telefonicznie
oddziałowemu danego pawilonu oraz za pośrednictwem radiowęzła,
poniedziałek, środa, czwańek, piątek od godz. 10.00
środaod godz. 12.30
Morek od godz. 15.30
środa od godz. godz. 13.00
czwańek od godz. 11.30
czwańek od godz. 10.00
wtorek od godz. 10.30 (sala widzeń)
środa od godz. godz. 12,00
poniedziałek od godz. 14.00

stomatolog:
Dermatolog
Laryngolog
Pulmonolog
Neurolog
Okulista
Psychiat]a
Protetyk
chirurg-ońopeda

W sytuacjach losowych godziny pracy specjalistów mogą ulec zmianie - W takich sytuacjach informacje
o godzinió przyjęć pizekizywane będą przez służbęzdrowia telefonicznie oddziałowemu danego Pawilonu
oraz za pośrednictwem radiowęzła.

