
Zarz4dzenie Nr 59 /zoLL

Dyrektora Generalnego Slu2by Wiqziennei

z dnia 2Q' la' 2011. r.

w sprawie wsp6tdzialania stu2by medycyny pracy Slu2by Wiqziennei

i kierownik6w i ednostek organizacyi nych Slu2by Wiqziennei

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 9 kwietnia 2070 r.
o  S luzbie Wiqz iennej  [Dz.  U.  Nr  79,poz.523,  Nr  1B2,poz.L22B i  Nr  238,  poz.1,S7B
orazz20'1.1, r .  Nr 112, poz.654) zarz4dza siq, co nastgpuje:

S 1. 1. Dyrektor okrqgowy Stu2by Wiqziennej, Komendant Centralnego
OSrodka Szkolenia Stu2by Wiqziennej, komendant o6rodka szkolenia Slu2by
Wiqziennej, dyrektor zakladu karnego, dyrektor aresztu Sledczego lub
komendant o6rodka doskonalenia kadr Stu2by Wiqziennej, zwanr dalej
,,kierownikami jednostki" i slu2ba medycyny pracy Slu2by wiqzienn ej, zwana
dalej ,,sluzb4 medycyny pracy SW", wsp oldzialaj4przy realizacji zadari w zakresie
slu2by medycyny pracy, aw szczeg6lno(ci:

1J w zapewnieniu profi laktycznej opieki zdrowotnej, w celu zapobiegania
chorobom zawodowym wypadkom przy pracy oraz wypadkom i
chorobom pozostaj4cym w zwi4zku z pelnieniem slu2by;

2)w zapewnieniu funkcjonariuszom Slu2by Wiqziennej i pracownikom
bezpiecznych i higienicznych warunk6w stu2by i pracy;

3) w zapewnieniu aktywnego oddzialywania na poprawQ warunk6w slu2by
i pracy;

4J w ograniczaniu ryzyka zawodowego;
5) wskazywaniu sposob6w zapobiegania niekorzystnym zmianom w stanie

zdrowia pracownik6w.

2. Wsp6ldzialanie polega na organizowaniu i koordynowaniu dzialai,r
zwi4zanych z:

L) zapewnieniem odpowiedniej do potrzeb dostqpnoSci do Swiadczeri
z drowotn y ch zwi4zanych z b ad aniami p ro fi laktycznymi;

2) wymianq informacji slu24cych ochronie zdrowia pracujqcych
i b ezpie cze ristwu j e dn o stki o rga nizacyj nej Slu2by wiqzie nnej ;



3J realizacj4 szkoleri i wymian4 do6wiadczefi niezbqdnych do realizacji zadafr

slu2by medycyny pracy SW;

4)zapewnieniem realizacji program6w promocji zdrowia i profilaktyki

zwlaszcza psycho sp ole cznej w Slu2bie Wiqziennej.

3. Dzialania, o kt6rych mowa w ust. 2, s4 podejmowane na pisemny

wniosek kierownika jednostki lub zurzqdu z inicjatywy os6b kierujEcych slu2b4

medycyny pracy SW.

S 2. 1. Wsp6tdzialanie odbywa siQ z zapewnieniem prawidlowej i

terminowej realizacji zadafi kierownik6w jednostki oraz stuZby medycyny pracy,

z uwzglgdnieniem zasad okre$lonych w odrqbnych przepisach.

2. Kierownik jednostki oraz osoba kieruj4ca wlaSciwq jednostk4 slu2by

medycyny pracy dla tej jednostki, niezwlocznie zawiadamia, za po5rednictwem

nadrzqdnej jednostki slu2by medycyny pracy, Dyrektora Generalnego Slu2by
Wiqziennej, o przyczynach uniemo2liwiajqcych realizacjq dzialafi w zakresie

wsp6ldzialania.

$ 3. Zarz4dzenie wchodzi w Lycie z dniem podpisania.
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