
projekt z 05.05.2010

ROZPO RZ^DZE Nr E M I N |STRA S pRAWr E D LTWOSCI

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 podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Stuzbie Wigziennej

lDz.U.  nr . . . . .1  zarzqdza s ig,  co nastgpuje:

S 1. Dyrektor Generalny Stuzby Wigziennej i  Komendant Gtowny Policj i  wymieniajq

niezbqdne informacje w sprawach dotyczqcych bezpieczenstwa jednostek

organizacyjnych Stuzby Wigziennej zwanych dalej jednostkami organizacyjnymi lub

konwojow oraz wydajq dyspozycje podleglym sobie stuzbom w tych sprawach.

S 2. W razie uzyskania informacji przez Komendanta Stotecznego, wojewodzkiego,

powiatowego albo miejskiego Policji wtaSciwego ze wzglqdu na potozenie jednostki

organizacyjnej , zwanego dalej komendantem Policji, o mozliwosci wystqpienia zagro2enta

lub naruszenia bezpieczenstwa jednostki organizacyjnej lub konwoju, Pol icja niezwtocznie

przekazuje je kierownikowi tej jednostki a w razte mozliwosci - odpowiednio dowodcy

konwoju.

S 3. Celem realizacji niniejszego rozporzqdzenia, wtasciwy ze wzglgdu na potozenie

jednostki organizacyjnej Komendant Stoteczny, powiatowy albo miejski Policji i kierownik

tej jednostki zawierajq porozumienie zatwierdzone przez komendanta wojewodzkiego

Policji i dyrektora okrqgowego Stuzby Wiqziennej. .

S 4. 1. W razie spodziewanego wystqpienia zagrolenia lub naruszenia bezpieczenstwa

jednostki organizacyjnej, w sytuacjach okreSlonych w ar1. 23 ust. 2 ustawy o Stuzbie

Wigziennej, kierownik tej jednostki lub osoba go zastgpujEca albo przez niego

upowazniona niezwtocznie informuje o zaistniatej sytuacji dyrektora okrggowego Stuzby

Wigziennej i dy2urnego Komendy Stotecznej lub wtaSciwej komendy powiatowej albo

miejskiej Pol icj i .



2. Kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba go zastqpujEca albo przez niego

upowazniona zawiadamia niezwtocznie dyrektora okrqgowego Stuzby Wiqziennej oraz

zwraca siq do dylurnego Komendy Stotecznej lub wtasciwej komendy powiatowej albo

miejskiej Policji o udzielenie niezbqdnej pomocy w przypadku, gdy sily i srodki Stuzby

Wiqziennej sq niewyst arczajqce do zapewnienia bezpieczenstwa.

S 5. 1. W razie wystEpienia zagroZenia lub naruszenia bezpieczenstwa f unkcjonariuszy

albo pracownikow Stuzby Wigziennej ochraniajEcych osoby pozbawione wolnoSci,

uzbrojenie, dokumenty lub Srodki pienigzne albo przedmioty warlo6ciowe w czasie ich

przemieszczania poza terenem jednostki organizacyjnej, dowodca konwoju niezwtocznie

informuje o zaistniatej sytuacji dy2urnego Komendy Stotecznej lub najblizszej komendy

powiatowej albo miejskiej Policji.

2. Jezeli z rozwoju wydarzen wynika, 2e bezpieczenstwo konwoju nie zostanie

przywrocone sitami i Srodkami Stuzby Wigziennej, dowodca konwoju zwraca siq do

dylurnego Komendy StoteczneJ lub najblilszej komendy powiatowej albo miejskiej Policji

o udzielenie niezbgdnej pomocy oraz zawiadamia niezwtocznie najblizszq jednostkq

organ tzacyjnq.

S 6. Pomoc, o ktorej mowa w S 4 ust. 2 i  S 5 ust. 2, organizuje komendant Pol icj i .

S 7. 1. Wprowadzenie sit  Pol icj i  na teren jednostki organizacyjnej nastgpuje w szczegolnie

uzasadnionych przypadkach, fld pisemny wniosek wtasciwego kierownika jednostki

organ izacyjnej.

2. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 1 kierownik jednostki organizacyjnej sktada do

Komendanta Stotecznego, komendanta powiatowego lub miejskiego Policj i .

3. W sytuacjach wymagajqcych natychmiastowego dziatania odstgpuje siQ od zasad

okreSlonych w ust. 1 i 2. Decyzja o wezwaniu podlega udokumentowaniu.

4. Si{y Policji mogA wystqpowac jako:

1) nieuzbrojony funkcjonariusz lub grupa funkcjonariuszy wyposazona w Srodki przymusu

bezpoSredniego;

2) nieuzbrojony pododdziat lub oddziat wyposaZony w srodki przymusu bezpoSredniego;

3) uzbrojony funkcjonariusz lub pododdziat albo oddziat wyposa2ony w Srodki przymusu

bezpo6redniego.

5. W zaleznosci od rozwoju i oceny sytuacji oraz stopnia naruszenia bezpieczenstwa

jednostki organizacyjnej, kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba go zastqpujEca albo



przez niego upowazniona, w miarg mozliwoSci wspolnie z komendantem Policj i ,  dokonujE

wyboru sit  Pol icj i  wymienionych w ust. 4.

6. Komendant wojewodzki Policji podejmuje decyzje o wprowadzeniu na teren jednostki

organizacyjnej sit Policji, o ktorych mowa w ust. 4.

7. Si{y Policji, o ktorych mowa w ust. 4, postgpujq zgodnie z przepisami o uzyciu broni

i stosowaniu srodkow przymusu bezpoSredniego obowiqzujqcych w Policji.

S 8. 1. W razie koniecznosci wprowadzenia sif Policji na teren jednostki organizacyjnej, jej

kierownik lub osoba go zastgpujqca, albo przez niego upowazniona, informuje dowodcq

tych sit o aktualnej sytuacji, posiadanych sitach i srodkach wtasnych oraz przedstawia

zadania do wykonania przez si{y Policji i sily Stuzby Wigziennej.

2. Dziataniami Policji i Stuzby Wigziennej na terenie jednostki organizacyjnej kieruje

kierownik tej jednostki, natomiast sitami Policji, w czasie wykonywania zleconego zadania,

dowodzi funkcjonariusz Policj i .

3. Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia dokumentowan)e dziatan Policji i Stuzby

Wigziennej, o ktorych mowa w ust. 2, w miarg mozliwosci przy uzyciu technicznych

urzqdzen rejestrujqcych obraz i dzwigk.

S 9. 1. SprawnoSc wspotdziatania funkcjonariuszy Stuzby Wigziennej i Policji

w przeciwdziataniu i l ikwidowaniu zagro2en bezpieczenstwa jednostki organizacyjnej

podlega doskonaleniu w ramach cwiczen praktycznych organizowanych co najmniej raz

w roku.

2. Cwiczenia, o ktorych mowa w ust. 1, organizuje sig na podstawie wspolnie

opracowanych zalolen, z wykorzystaniem ustalen zawarlych w porozumieniu, o ktorym

mowa w S 3.

S 12. Rozporzqdzenie wchodzi w Zycie



UZASADNIENIE

Rozporzqdzenie stanowi realizacjq upowaznienia ustawowego zawaftego w art.

23 ust. 4 ustawy zdnia 9 kwietnia2Ol0 r. o Stuzbie Wiqziennej (Dz. U. Nr 79, poz.523).

Przedstawiony projekt zmienia rozporzqdzenie Rady Ministra Sprawiedliwosci

zdnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie trybu wspotdzialania StuzbyWigziennej z PolicjE

w przypadkach zagro2enia lub naruszenia bezpieczenstwa zal4adow karnych lub

aresztow Sledczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 199 po2.1946) . Zmiany wprowadzaJq.

i ujednolicajq zasady i tryb wspotdziatania Stuzby Wiqziennej z Policjq w przypadkach

zagrolenia lub naruszenia bezpieczenstwa zakladow karnych, aresztow Sledczych lub

konwoju.

Nowe uregulowania dotyczq gtownie zmiany zasad powiadamiania o zagrozeniach

oraz wymiany informacji pomiqdzy stuzbami co wyraza sig :

1. Wprowadzeniem zapisu S 2 obliguj4cego komendanta Policji do niezwtocznego

przekazania informacji dyrektorowi zaldadu karnego lub aresztu Sledczego

o mozliwosci wystqpienia zagro|enia lub naruszenia bezpieczenstwa zaj4adu lub

konwoju.

2. Wprowadzeniem zapisu w $ 4 ust. 1 i 2 wynikajqcego z potrzeby wymiany informacji

pomigdzy zainteresowanymi stuzbami takze w sytuacjach spodziewanego zagro2enia.

OCENA SKUTKOW REGULACJI

1. Wska zante podmiotow, na ktore oddziatuje rozporzqdzenie.

Projekt rozporzEdzenia dotyczy funkcjonariuszy Stuzby Wiqziennej i funkcjonariuszy

Policji dziatajEcych wspolnie w przypadkach zagro2enia lub naruszenia

bezpieczenstwa jednostki organizacyj nej Stuzby Wiqzi ennej I ub konwoj u.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji.

Projekt rozporzqdzenia po dokonaniu uzgodnien wewnqtrznych z zainteresowanymi

merytorycznie komorkami organizacyjnymi Centralnego Zarzqdu Stuzby Wiqziennej,

zostanie przedlo2ony do konsultacji Niezaleznego Samorzqdnego Zwiqzku Zawodowego

Funkcjonariuszy i Pracownikow Wiqziennictwa.



3. Wptyw regulacji na sektor finansow publicznych.

Przedmiotowa regulacja generalnie nie spowoduje koniecznosci poniesienia

dodatkowych wydatkow z budZetu panstwa.

a. Wptyw regulacji na rynek pracy.

Przedstawione w projekcie rozporzqdzenia rozwiqzania prawne nie bgdq miaty wptywu

na rynek pracy.

5. Wptyw regulacji na konkurencyjno6c gospodarki i przedsigbiorczo6c, w tym na

f u n kcjonowan ie przedsiqbiorstw.

Projektowane rozporzqdzenie nie bgdzie miato wptywu na konkurencyjnoSc

gospodarki i przedsiqbiorczoSc, w tym tak|e na funkcjonowanie przedsiqbiorstw.

6. Wptyw rozporz4dzenia na sytuacie i rozwoj regionow.

Wejscie w 2ycie rozporzqdzenia nie bqdzie miato wptywu na sytuacjq i rozwoj

regionalny.

7. Wskazanie 2rodel f inansowania.

Koszty zwiqzane z wejsciem w zycie projektowanego rozporzqdzenia pokrywane bqdq

z wydatkow biezqcych wigziennictwa.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objgly zakresem prawa Unii Europejskiej.


