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W zwiEzku z oryanizacj4w ptzyszlym rck! Mistrzostw Europy w pilce Noznej
,,EURO 2012' i zadaniami w tym zakresie spoczywajEcym, m.in. na Sluzbie
Wigziennej, upzejmie informuje, co nastepuje.

Jednym z zadai, kt6re spoczywae bede na kierownikach jednostek
organizacyjnych Sluzby Wieziennej, bedzie zabezpieczenie wlasciwego toku sluzby
w jednostkach poprzez, m.in. wzmocnienie etatowe onz wla6ciwe zaplanowanie
czasu sluzby, w tym urlop6w wypoczynkowych. problematyke planowania;
udzielania, wstrzymywania czy odwolywania z urlop6w wypoczynkowych
szczegolowo reguluje ustawa z dnia 9 kwietnia 201O r. o Sluzbie Wieziennej.

Zgodnie z cytowanE wyzej ustawE urlopu wypoczynkowego I uflopu
dodatkowego udziela sie funkcjonariuszowi zgodnie z harmonoqramem sluzbv oraz
rocznvmi olanami urlop6w, biorqc pod uwag? wnioski funkcjonariuszy i koniecznosc
zapewnienia normalnego funkcionowania sluzbv w iednostce orqanizacvinei.

W zwiqzku z powyzszym w celu zagwarantowania plynnego i clqglego
wykonywania zadai slu2bowych podczas rozgrywanych Mistrzostw Europy w pilce
Noznej w roku 2012 nale2yjuz w roku biezqcym, przy spozqdzaniu rocznych plan6w
urlop6w na rok 2012 tak zaplanowa6 ich wykorzystanie, aby nie zachodzila
koniecznos6 wstzymania, czy odwolania funkcjonariusza z urlopu. Ma to niezmiernie
istotne znaczenie z punktu widzenia ewentualnych koszt6w, kt6re musialaby ponies6
sluzba w *,ti?zku z odwolaniem funkcjonariusza z udopu, czy tez jego
wslrzymanrem.

Zgodnie bowiem z atl.. 1SO ustawy o Sluzbie Wigziennej funkcjonariuszowi
odwolanemu z urlopu wypoczynkowego lub kt6remu urlop ten zostal wsirzymany,
przysluguje na jego pisemny wniosek zwrot poniesionvch:

1) oplat za pobyt w o6rodkach wczasowych, sanatoriach, kwaterach prywatnych lub za
inne uslugi zwiqzane z wypoczynkiem w czasie tego pobytu, niewykozystane przez
funkcjonariusza i czlonk6w jego rodziny, jezeli organizator wypoczynku lub inny
podmiot Swiadczqcy uslugi w tym zakresie nie zwr6cil wniesionvch oDlar:



2) koszt6w transportu funkcjonariusza oraz czlonk6w jego rodziny, jezeli jego odwolanie

z urlopu wypoczynkowego lub wstrzymanie spowodowalo r6wniez ich powr6t'

Majec na uwadze, powyzsze prosze o podejmowanie dzialafl majqcych na

celu prawidlowe zabezpieczenie toku stu2by w jednostkach na czas trwania

mistrzostw, w tym :

1. Nieplanowanie w tym czasie urlop6w wypoczynkowych funkcjonariuszom
wchodzqcym w sklad grup interwencyjnych.

2. Wwpowanie i sporzadzenie wykazu funkcjonariuszy, kt6rych obecnosc bedzie
niezbedna do realizacji przydzielonych zadad sluzbowych' w tym wykazu
funkcjonariuszy ze znajomoscie jezyk6w obcych.

3 .W razie potrzeby w porozumieniu z dyrektorami okregowymi okrQg6w, na terenie
kt6rych rozgrywane bedE mecze oraz na terenie kt6rych znajduj4 sie pzejscia
graniczne, uwzgledni6 mo2liwo56 wsparcia etatoweg o poptzez delegowanie
funkcjonariuszy.

Odpowiednie zaplanowanie urlop6w wypoczynkowych i harmonogramu czasu sluzby
w roku2012 .

5. Pzypominam, ze w przypadku gdy zaidzie konieczno66 wstrzymania lub odwolania
funkcjonariusza z urlopu przygotowania pisemnych powiadomieh zgodnie
z obowiazujqcymi przepisami.

lstotne znaczenie w trakcie trwania Mistrzostw Europy w Pilce Noznej jest

wlasciwe zabezpieczenie zadah sluzbowych, gl6wnie w okrggach na terenie kt6rych
rozgrywane bgdq mecze. W zwiqzku z powyzszym proszg wszystkich pozostalych
dyrektor6w okrqgowych Slu2by Wigziennej o podjecie wsp6lpracy i udzielania
wszelkiego wsparcia dyrektorom okregowym z Warszawy, Gdaiska, Wroctawia,
Poznania, Rzeszowa i Lublina.

JednoczeSnie informujg, Ze szczeg6lowe zasady wsp6lpracy zostanq
om6wione na planowanym w styczniu przyszlego roku spotkaniu roboczym
z Dyrektorami Okregowymi Sluzby Wi?ziennej.
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