projektz 05.05.2010

ROZPORZ^DZENrE MIN|STRA S pRAWrEDLTWOSCI
z dnia

.....2010
r.

w sprawie trybu wspoldzialania Stu2by Wigziennej z PolicjE w przypadkach
zagro2enia lub naruszenia bezpieczehstwa jednostki organizacyjnej Slu2by
Wigziennej lub konwoju
Na podstawieart. 23 ust. 4 ustawyz dnia 9 kwietnia2010 r. o StuzbieWigziennej
l D z . U . n r . . . . .z1a r z q d z as i g ,c o n a s t g p u j e :
S 1. DyrektorGeneralnyStuzby Wigzienneji KomendantGtowny Policjiwymieniajq
niezbqdne informacje w
sprawach dotyczqcych bezpieczenstwa jednostek
organizacyjnychStuzby Wigziennej zwanych dalej jednostkami organizacyjnymilub
konwojoworaz wydajqdyspozycjepodleglymsobiestuzbomw tych sprawach.
S 2. W razie uzyskania informacjiprzez KomendantaStotecznego,wojewodzkiego,
powiatowegoalbo miejskiegoPolicji wtaSciwegoze wzglqdu na potozeniejednostki
organizacyjnej
, zwanegodalej komendantemPolicji,o mozliwosciwystqpieniazagro2enta
jednostkiorganizacyjnej
lub naruszeniabezpieczenstwa
lub konwoju,Policjaniezwtocznie
przekazujeje kierownikowitej jednostkia w razte mozliwosci- odpowiedniodowodcy
konwoju.

S 3. Celem realizacjininiejszegorozporzqdzenia,wtasciwy ze wzglgdu na potozenie
jednostkiorganizacyjnej
KomendantStoteczny,powiatowyalbo miejskiPolicjii kierownik
tej jednostki zawierajqporozumieniezatwierdzoneprzez komendantawojewodzkiego
Policjii dyrektoraokrqgowegoStuzbyWiqziennej..
S 4. 1. W razie spodziewanegowystqpieniazagrolenialub naruszeniabezpieczenstwa
jednostkiorganizacyjnej,
w sytuacjachokreSlonychw ar1.23 ust. 2 ustawy o Stuzbie
Wigziennej, kierownik tej jednostki lub osoba go zastgpujEcaalbo przez niego
upowaznionaniezwtocznieinformujeo zaistniatejsytuacjidyrektoraokrggowegoStuzby
Wigzienneji dy2urnegoKomendy Stotecznejlub wtaSciwejkomendy powiatowejalbo
miejskiejPolicji.

2. Kierownik jednostki organizacyjnejlub osoba go zastqpujEcaalbo przez niego
upowaznionazawiadamianiezwtoczniedyrektoraokrqgowegoStuzby Wiqziennejoraz
zwraca siq do dylurnego Komendy Stotecznejlub wtasciwejkomendy powiatowejalbo
miejskiejPolicjio udzielenieniezbqdnejpomocy w przypadku,gdy sily i srodki Stuzby
Wiqziennejsq niewystarczajqcedo zapewnieniabezpieczenstwa.
f unkcjonariuszy
S 5. 1. W razie wystEpieniazagroZenialub naruszeniabezpieczenstwa
albo pracownikow Stuzby Wigziennej ochraniajEcychosoby pozbawione wolnoSci,
uzbrojenie,dokumentylub Srodkipienigznealbo przedmiotywarlo6ciowew czasie ich
przemieszczaniapoza terenem jednostkiorganizacyjnej,dowodca konwoju niezwtocznie
informujeo zaistniatejsytuacjidy2urnegoKomendyStotecznejlub najblizszejkomendy
powiatowejalbo miejskiejPolicji.
2. Jezeli z rozwoju wydarzen wynika, 2e bezpieczenstwokonwoju nie zostanie
przywroconesitami i SrodkamiStuzby Wigziennej,dowodca konwoju zwraca siq do
dylurnego KomendyStoteczneJlub najblilszejkomendypowiatowejalbo miejskiejPolicji
o udzielenieniezbgdnejpomocy oraz zawiadamianiezwtocznienajblizszqjednostkq
organtzacyjnq.
komendantPolicji.
S 6. Pomoc,o ktorejmowaw S 4 ust.2 i S 5 ust.2, organizuje
sit Policjina terenjednostkiorganizacyjnej
nastgpujew szczegolnie
S 7. 1. Wprowadzenie
uzasadnionychprzypadkach,fld pisemny wniosek wtasciwego kierownikajednostki
organizacyjnej.
2. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 1 kierownikjednostki organizacyjnejsktada do
powiatowego
Komendanta
Stotecznego,
komendanta
lub miejskiego
Policji.
3. W sytuacjach wymagajqcychnatychmiastowegodziataniaodstgpuje siQ od zasad
w ust. 1 i 2. Decyzjao wezwaniupodlegaudokumentowaniu.
okreSlonych
4. Si{yPolicjimogAwystqpowacjako:
1) nieuzbrojony
funkcjonariusz
lub grupafunkcjonariuszy
wyposazona
w Srodkiprzymusu
bezpoSredniego;
pododdziatlub oddziatwyposaZony
2) nieuzbrojony
w srodkiprzymusubezpoSredniego;
3) uzbrojonyfunkcjonariusz
lub pododdziatalbo oddziatwyposa2onyw Srodkiprzymusu
bezpo6redniego.
5. W zaleznosciod rozwoju i oceny sytuacjioraz stopnia naruszeniabezpieczenstwa
jednostkiorganizacyjnej,
kierownikjednostkiorganizacyjnej
lub osobago zastqpujEca
albo

przezniegoupowazniona,
w miargmozliwoSci
wspolniez komendantem
Policji,dokonujE
wyborusit Policjiwymienionych
w ust.4.
6. KomendantwojewodzkiPolicjipodejmujedecyzjeo wprowadzeniuna teren jednostki
organizacyjnej
sit Policji,o ktorychmowaw ust. 4.
7. Si{y Policji,o ktorychmowa w ust. 4, postgpujqzgodniez przepisamio uzyciu broni
i stosowaniusrodkowprzymusubezpoSredniego
w Policji.
obowiqzujqcych
jej
wprowadzeniasif Policjina terenjednostkiorganizacyjnej,
S 8. 1. W raziekoniecznosci
kierowniklub osoba go zastgpujqca,albo przez niego upowazniona,informujedowodcq
tych sit o aktualnejsytuacji,posiadanychsitach i srodkachwtasnychoraz przedstawia
zadaniado wykonaniaprzezsi{yPolicjii sily StuzbyWigziennej.
2. DziataniamiPolicji i Stuzby Wigziennej na terenie jednostki organizacyjnejkieruje
kierowniktej jednostki,natomiastsitamiPolicji,w czasiewykonywaniazleconegozadania,
dowodzifunkcjonariusz
Policji.
3. Kierownikjednostkiorganizacyjnejzapewnia dokumentowan)edziatanPolicji i Stuzby
Wigziennej,o ktorych mowa w ust. 2, w miarg mozliwosciprzy uzyciu technicznych
urzqdzenrejestrujqcychobraz i dzwigk.

S 9. 1. SprawnoSc wspotdziataniafunkcjonariuszyStuzby Wigziennej i Policji
w przeciwdziataniui likwidowaniuzagro2en bezpieczenstwajednostki organizacyjnej
podlegadoskonaleniuw ramach cwiczenpraktycznychorganizowanych
co najmniejraz
w roku.
2. Cwiczenia,o ktorych mowa w ust. 1, organizujesig na podstawie wspolnie
opracowanychzalolen, z wykorzystaniemustalen zawarlychw porozumieniu,o ktorym
mowaw S 3.
S 12. Rozporzqdzeniewchodziw Zycie

UZASADNIENIE
Rozporzqdzeniestanowi realizacjqupowaznieniaustawowegozawaftego w art.
23 ust.4 ustawyzdnia 9 kwietnia2Ol0r. o StuzbieWiqziennej(Dz.U. Nr 79, poz.523).
Przedstawionyprojekt zmienia rozporzqdzenieRady Ministra Sprawiedliwosci
zdnia 30 pazdziernika
z PolicjE
2003 r. w sprawietrybuwspotdzialania
StuzbyWigziennej
w przypadkach zagro2enialub naruszenia bezpieczenstwazal4adow karnych lub
aresztow Sledczych(Dz. U. z 2003 r. Nr 199 po2.1946)
. Zmiany wprowadzaJq.
i ujednolicajq
zasady i tryb wspotdziatania
StuzbyWiqziennejz Policjqw przypadkach
zagrolenia lub naruszeniabezpieczenstwazakladowkarnych,aresztowSledczychlub
konwoju.
Nowe uregulowaniadotyczqgtowniezmianyzasad powiadamiania
o zagrozeniach
pomiqdzystuzbamico wyrazasig :
orazwymianyinformacji
1. Wprowadzeniemzapisu S 2 obliguj4cegokomendantaPolicji do niezwtocznego
przekazania informacji dyrektorowi zaldadu karnego lub aresztu Sledczego
o mozliwosciwystqpieniazagro|enia lub naruszeniabezpieczenstwazaj4adu lub
konwoju.
2. Wprowadzeniem
zapisuw $ 4 ust. 1 i 2 wynikajqcego
z potrzebywymianyinformacji
pomigdzyzainteresowanymi
stuzbamitakzew sytuacjachspodziewanego
zagro2enia.
OCENASKUTKOWREGULACJI
1. Wska zantepodmiotow, na ktore oddziatujerozporzqdzenie.
ProjektrozporzEdzenia
dotyczyfunkcjonariuszy
StuzbyWiqzienneji funkcjonariuszy
Policji dziatajEcych wspolnie w

przypadkach zagro2enia lub

naruszenia

jednostkiorganizacyj
bezpieczenstwa
nej StuzbyWiqziennejIub konwoju.
2. Wyniki przeprowadzonychkonsultacji.
po dokonaniuuzgodnienwewnqtrznychz zainteresowanymi
Projektrozporzqdzenia
merytoryczniekomorkamiorganizacyjnymi
CentralnegoZarzqdu Stuzby Wiqziennej,
zostanieprzedlo2onydo konsultacjiNiezaleznegoSamorzqdnegoZwiqzkuZawodowego
Funkcjonariuszy
i Pracownikow
Wiqziennictwa.

3. Wptyw regulacjina sektor finansow publicznych.
Przedmiotowaregulacja generalnie nie spowoduje koniecznosci poniesienia
dodatkowych
wydatkowz budZetupanstwa.
a. Wptyw regulacji na rynek pracy.
Przedstawione
w projekcierozporzqdzenia
rozwiqzaniaprawnenie bgdqmiatywptywu
na rynekpracy.
5. Wptyw regulacji na konkurencyjno6cgospodarki i przedsigbiorczo6c,
w tym na
f unkcjonowanie przedsiqbiorstw.
Projektowane rozporzqdzenienie bgdzie miato wptywu na konkurencyjnoSc
gospodarkii przedsiqbiorczoSc,
przedsiqbiorstw.
w tym tak|e na funkcjonowanie
6. Wptyw rozporz4dzeniana sytuacie i rozwoj regionow.
Wejscie w 2ycie rozporzqdzenianie bqdzie miato wptywu na sytuacjq i rozwoj
regionalny.
7. Wskazanie2rodel f inansowania.
pokrywanebqdq
Kosztyzwiqzanez wejsciemw zycie projektowanegorozporzqdzenia
z wydatkowbiezqcychwigziennictwa.

Przedmiotprojektowanej
regulacjiniejest objglyzakresemprawaUniiEuropejskiej.

