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ROZPORZADZENTE
MINISTRA
SPRAWIEDLIWOSCI
z dnia............2
. :0. 1r1.
w sprawiesposob6w ochronyjednostekorganizacyjnychSlu2byWigziennej
Na podstawieart. 249 s 3 pkt 4 ustawyz dnia6 czerwca1997r. - Kodekskarnywykonawczy
(Dz.U. Nr 90, poz.557z p62.zm.1))zarzqdzasie,co nastgpuje:
jednostek
okreslasposobyochrony
$ 1. Rozporzqdzenie
organizacyjnych
sluzbywieziennej,
w tym:
1)formyorganizacyjne
ochronyjednostek
organizacyjnych
SluzbyWi€ziennej;
2) postepowanie
z osobamiosadzonymi
w zakladach
karnychi aresztach
Sledczych;
3) obowiqzkifunkcjonariuszy
i pracownik6wsluzby wieziennejoraz pracownik6wprzywi?ziennych
zaklad6w pracy, rearizowaneprzez nich przedsiewzigcia,
dzialania ochronne i izynnosci
profilaktyczne;
4) ochrone-os6b
osadzonychw zakladachkarnychi aresztachsledczychw czasieich konwojowanja
przezfunkcjonariuszy
SluZbyWeziennej;
5) w.arunkiwstepu na teren jednostek.organizacyjnych
sluzby wieziennej os6b nie bQdEcych
funkcjonariuszami
lub pracownikamisfuzoy Wig2iennelalbo pracownit<ami
przywigzien'nycn
zaklad6wpracy.
okreSleniaoznaczaj4
S 2. Uzytew rozporzqdzeniu
1) CentralnyZazqd - CentalnyZazqd StuzbyWieziennej;
2) dow6dcazmiany- funkcjonariusza
kieruiqcegozmiana iego zast?pc?arbofunkcjonariusza
kierujecego
zmianqw wyodrgbnionym
oddziale;
- ochranianie
3) dozorowanie
jednostki
osadzonego
na terenie
organizacyjnej;
4) dyrektor- dyrektorazakladukarnegolub aresztuSledczego
albojego zastepce;
- Dyrektora
5) Dyrektor
Generalny
Generalnego
Slu2byWieziennej
albojegozastQpce;
6) dyrektorokregowy- dyrektoraokrggowego
SluzbyWieziennejatbojego zastgpcA;
- funkcjonariusza
7) funkcjonariusz
SluzbyWi?ziennej;
- jednostkeorganizacyjnq
8) iednostkaorganizacyjna
sruzby wiQziennej,o kt6rej mowa
w art.I ustawyz dnia9 kwietnia
2010r. o SluzbleWieziennei
(Dz.U. Nr 79,poz,523,Nr 182,
poz.1228,Nr238,poz.1S78);
9) kierownikjednostkiorganizacyjnej
- odpowiednio
DyrektoraGenerarnego
sruzbywieziennej,
dyrektoraokrggowegosluzby wieziennej,Komendanta
centralnegoosrodka szkolenia
-'
zmianywymienionej
ustawyzostatyogloszone
w Dz. u. Nr t6o, poz. 1083,z 1999 r. Nr 83, poz. 931,
z 10!0r'Nr,60'poz.701,
Nr 120,poz.1268,
Nt 122,poz.1318,z2oo1r.
rursa,poz.1071, 111,poz.1194,
N; 151,poz.
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SluzbyWigziennej,
komendanta
osrodkaszkolenialub osrodkadoskonalenia
kadr Slu2by
wieziennej albo dyrektorazakladu karnego lub aresztu sledczego a takze osoby ich
zastgpujqce;
10) klucze - klucze lub nosnikiinformacjiw postacikart elektronicznych
umozliwlaiqcych
identyfikacjg
ich uzytkownik6w
lub hasels.tu2qcych
do otwieraniabram,drzwilub krat;
11) kodeks- ustawez dnia6 czerwca1997r. Kodekskarnywykonawczy;
- powierzchowne
12) kontrolapobiezna
sprawdzenie
odziezy,obuwiai przedmiot6w
posiadanych
przezosadzonego;
- funkcjonariusza
13) konwojent
i pracownika
wchodzqcego
w skladkonwoju;
14) konwojowanieochranianie
pozaterenemzaklaou;
osadzonego
15) konw6j- funkcjonariuszy
i pracownik6w
ochraniaiEcych
osadzonychpozaterenemzakladu;
16) komendantosrodka- Komendantacentralnegoosrodka szkolenias,lu2bywiezienne,,
komendanta
osrodkaszkolenialub osrodkadoskonalenia
kadr slu2by wigziennejiich
zastepc6w;
17) oddziatmieszkalny- wyodrgbnionyorganizacyjnie
zesp6lcel mieszkalnych
dla osadzonycn
i pomieszczei
niezbqdnych
do jegofunkcjonowania;
- wyodrebniony
18) oddzialpenitencjarny
organizacyjnie
zesp6loddzial6wmieszkalnych
wraz
z funkcjonariuszami
i pracownikami
jego
niezbgdnymi
do
funkcjonowania;
19) okrggowyinspektorat- okregowyinspektorat
Slu2byWigziennel;
20) osadzony- skazanego,tymczasowoaresztowanego,
ukaranegolub osobe, wobec kt6re.1
zastosowany
zostalSrodekprzymususkutkujqcypozbawieniem
wolnosci;
21) osadzony niebezpieczny- osadzony zakwalifikowanyjako wymagaiEcy osadzenia
w wyznaczonymoddzialelub celi aresztusledczegolub zakladukarnegotypu zamknigtego,
w warunkachzapewniai4cych
wzmozonqochronespo{eczenstwa
i bezpieczenstwo
aresztu
lubzakladu;
- centralnyosrodekszkoleniasluzbywiQziennej,
osrodekszkolenia
osrodekszkolenia
lub
osrodekdoskonalenia
kadrSluzbyWieziennej;
23) pojazdkonwojowy- pojazdwykorzystywany
do konwojowania;
)4\ poradzienna
- okresod rozpoczecia
apeluporannego
do zakoiczenia
apeluwieczornego;
25) poranocna- okresod zakoiczenia
apeluwieczornego
do rozpoczecia
apeluporannego;
26) pracownik- pracownikaSlu2byWigziennejlub przywieziennego
zakladupracy;
- przedmioty
27) pzedmiotyniedozwolone
niebezpieczne
i pzedmiotyniedozwolone,
kt6remogE
stanowiezagrozeniedla bezpieczenstwa
jednostki,utrudnicprawidlowytok postgpowania
karnegolub realizacjeustalonegopozqdkuw jednostceorganizacyjnej;
28) sily wsparcia - funkcjonariuszyGrup lnteMencyjnychsluzby wieziennej lub jednostek
organizacyjnych
udzielaiqcychpomocyw razie zagtozenialub naruszeniabezpieczeistwa
danejjednostki;
29) stanowisko- stalE lub okresowq funkcie pelniona w zwiqzku z ochron4
iednostki
organizacyjnej;
- terenjednostkiorganizacyjnej
30) terenjednostkiorganizacyjnej
podlegajacy
ochronie;
3 1 ) zaklad- zakladkarny lub aresztsledczywraz z podleglymimu wyodrQbnionymi
oddzialami
i oddzialamitymczasowego
zakwaterowania
skazanvch.

RozdziaN
1
Formyorganizacyjne
ochronyjedno$tekorganizacyjnych
S 3.1-.Ochronejednostkiorganizacyjnej
wykonujqfunkcjonariusze
i pracownicyrealizujacustalony
sposdbochronystosujEcpzedsiewzieciaochronne,czynnosciprofilaktyczne
orai dzialaniaochronne.
2.. Funkcjonariusze
i pracownicywykonuj4swojeobowiqzkistosowniedo instrukcjistanowiskowych
lubzakresow
czynnosci.
3. W instrukcjistanowiskowej
uwzglednia
sie w szczeg6lnosci:
'l) opis stanowiska podaniemjego.
z
rodzaju,miejscai czasu pelnieniasruzby,a w pzypadku
stanowiska
uzbrojonego
r6wnieZpolaobserwacj!;
2) rodzajuzbrojeniai wyposazenia;
3) zakresobowiqzk6w
i zadai;
4) zadaniaz zakresuochronyprzeciwpozarowej.
s4 sposobyochfonyjednostekorganizacyjnych
r6znicujesiq w zaleznosciod typu zakladu.
zr62nicowanieuzyskuje sig w szczeg6rnoscipopzez zakres, iros6 i rodzaj ltosowanych
.
przedsi?wzie6
ochronnych,
zabezpieczen
techniczno-ochronnych,
orazrcdzali liczbgstanowisk.
$ 5..1. w zakladachkarnychtypu zamknietego; w aresztachsledczychstosujesie w szczeg6lnosci
nastqpujqce
elementy:
1)terenjednostki
organizacyjnej
ogranicza
ogrodzenie
ochronne
skladajqce
sie z liniizewn?tznej
wykonanejz materiarupelnegoorazriniiwewnetrznej,
a takzeusytuowanego
pomi?dzynimipasa
ocnronnego;
2) wzdlu|liniiogrodzeniazewnetrznego
mogqby6wyznaczane
stanowiskauzbrojone;
3) okna budynk6wi budowli,w kt6rychstale lub czasowoprzebywaiqosadzeni,wyposazone
sq w kratylub sperniaiace
ich funkcjeinnezabezpieczenia
techniczrio-othronne;
4) drzwii kratyweisciowedo budynk6wi oddzial6wmieszkalnych
oraz wejsciado budowlilub
pzej6ciana tereniejednostkiorganizacyjnej
otwieranesq tylkona czasniezOiOny
2 w pzypadku,gdy warunkiarchitektoniczne
uniemozriwiaiq
stosowanie
wymog6wdotyczqcycn
pasaochronnego,dyrektormoze ustali6odstqistw6w tym'zakiesie
i
yewnetrznej
l:yli?_Y-.lil w
fi'l
oKrestaJqc
ochronnej.
Je Instrukcji

$ 6. 1.w zakladachkarnychtypu p6rotwartego
stosujesie w szczeg6rnosci
nastepuiEce
erementy:
1) terenjednostki
organizacyjnej
ogranicza
co najmniejjedna
riniaogrodzenia
ochronnego;
2) oknabudynk6wmogqby6wyposazonew zabezpieczenia
techniczno_ochronne;
3) dzwi ikraty wejsciowedo budynkow
i oddzial6w
mieszkarnych
orazwejsciado budowriruo
przejsciana tereniezakradu,z zasttzezeniem
ust.2, otwieranesqtyrkona czis niezbgdny.

2 Dyrektormoze podiq6decyzjgo otwarciuw porzedziennejdzwi, krat,wejsc i przejsc,o kt6rych
mowaw ust. 1 pkt 3, okre6lajEc
godzinyichotwarcia.
S 7. 1.W zakladachkarnychtypuotwartegostosujesi? w szczeg6lnosci
nastepuiqce
elementy:
1)terenjednostki
organizacyjnej
jednaliniaogrodzenia
ogranicza
co najmniej
ochronnegoi
2) oknabudynkow
mogqbyi wyposazone
w zabezpieczenia
technlczno-ochronne;
3) budynek
i oddzialymieszkalne
pozostajE
otwartew porzedziennej.
2. Dyrektormozepodjq6decyzjqo otwarciuoddzialuw porzenocnej.
s 8. w budynkachlub budowrach,w kt6rychze wzgred6wtechnorogicznych
moze wystqpic
zagrczenie.
zdrowialub zycia osadzonych,dyrektormo2eodstqpicoo wyhog6w, o kt6rychmowa
o d p o w i e d n i o w s 5 u s t1. p k t 4 l u b w g 6 u s t .
1 p k t 3 u s t ; t a i aicn n ys p - - o s o
za
bb e ; p i e c z e n a
ochronnego.
$9.spos6b ochrony centralnegozazqdu, okrggowychinspektorat6w
i osrodk6wszkoienia
okresla
kierownik
tejjednostki
organizacyjnej.
s 10' 1.Jezeli w zakladzie zorganizowanow wydzielonymrejonie oddzial zakladu karnego
okreslonego
typu lub oddziararesztusredczego,
w oddziareiym i w ochroniezewngtziej
wydzielonego
rejonustosujesiespos6bochrony
oireslonyodpowiediio
w S 5 _ 7.
2.w zakladzie,
w kt6rymnie moznawydzielic
rejonu,o kt6rymmowaw ust..1,ochroneiogrodzenie
ochronnezakladudostosowujesie do osadzonych,wobec kt6rychstosujesie najwigksz-y
stopieh
zabezpieczenia.
odpowiedniego
S 11. W celuustalenia
sposobu
ochronyprzeprowadza
sig rozpoznanie.
$ 12. 1 WaSciwido zarzEdzeniaprzeprowadzenia
jednostkiorganizacyjnej
rozpoznania
oraz innych
miejscpnebywania
osadzonych,
s4
1)Dyrektor
Generalny
w sytuacjitworzenia:
a)jednostkiorganizacyjnej,
b) oddzialu
dlaosadzonych
niebezpiecznych;
2) Dyrektorokregowyw sytuacji:
a) pzejmowania
nowychbudynk6w
zakwaterowania
osadzonych,
b) przejmowaniado uzytku
.wyremontowanychbudynk6w zakwaterowaniaosadzonycn
w przypadku
zmianysposobuich
uZytkowania,
c) zmianytypu podlegtegozakladuorazmozliwosci
umieszczania
osadzonychzakwalifikowanycn
jako wymagaiacych
osadzenia
w.areszciesredczym
rubzakradzie
karnymtypuzamkniQtego
w warunkachzapewniajqcych
ochrongspoleczerilwai bezpieczen.t*,jir"J.ir-ruu i"i,r"ou
orazosadzonych
niebezpiecznych;
3) dyrektor
w pEypadkuorganizowania
miejsczatrudnienia
osadzonycn
pozaterenemzakladu.
2. Osoby,o kt6rychmowaw ust. 1, powoluj4komisj?,kt6radokonarczooznania.

3. Z przeprowadzonego
rozpoznaniaspozqdza sie protok6lzatwierdzanyzgodniez wla6ciwoSciq
pzez osoby,o kt6rychmowaw ust.1.
o kt6rymmowaw S12 ust. 1 pkt I i 2, WzeIowadzasie z urz?dulub na
S13.1 Rozpoznanie,
wniosek
zainteresowanego
jednostki
kierownika
organizacyjnej.
2. Na podstawierozpoznania
ustalasie w szczeg6lnosci:
'l) pottzebyw zakresie
jednostkiorganizacyjnej
wyposa2enia
w zabezpieczenja
technicznoocnronnei
2) ilo5t,orazrodzajstanowiski
3) rozmieszczeniestanowisk oraz pomieszczei ochronnych zapewniaiEcychbezpieczne
jednostki
funkcjonowanie
organizacyjnej;
4) uzbrojenie
i Srodkiochronydlafunkcjonariuszy;
5) ilos6etat6ww dzialeochrony;
6) stanetatowyps6wsluzbowychi specjalnych;
7) spos6bzabezpieczenia
podwzgledem
pzeciwpozarowym.
3. Ustaleniadokonanew trakcie rozpoznania
zawierasig w protokolerozpoznaniaoraz uwzglednia
przytwozeniuinstrukcji,o kt6rE mowaw S 14.
s 14. .Na podstawieprzeprowadzonego
rozpoznaniaopracowujesiQ instrukcieochronnqiednostki
organizacyjn
ej.
ochronna
skladasiez:
S 15,1. Instrukcja
1) zestawienia
stanowisk;
2) procedur
dzialaiochronnych
i alarmowania;
3)wykazui opisuodstepstw
od sposobu
ochrony;
4) planusytuacyjnego.
2. Do instrukcjiochronnejdolEczasie dokumentyokreslaiqce
systemwsp6ldzialania
sil wsparcia.
3. Instrukcie.ochronnE
jednymegzemprarzu,
sporzadza-sig.w
kt6rypozostajedo dyspozycjidowodcy
zmiany.Kopiedokument6w,
o kt6ryctrmowaw uat, 1 ikt 1 i4, pr.26sy+a
si{ wlasciwimJdyrektorowr
oKr?gowemu
orazdyrektorowi
BiuraOchronyi SprawObronnych
Centialnegb
Zazqdu.
4 Jezeli w sklad zakladu wchodzi wyodrqbnionyoddzial zewnetrznylub oddzial tymczasowego
zakwaterowania
osadzonych,
opracowujesiq odrgbnqinstrukcjgocirronnqdrategooddzialu.
j=ltyfii ochronnej,o kt6rej.mowaw ust.4 przechowuje
dow6dcazmianyzakladu,w sklad
l.Tgle
Kroreg-o_
wcnodzrwyodrQbnionyoddziar zewngtzny lub oddzial tymczasowegozakwaterowania
osaozonvch.
s 16.ry opisie procedur podejmowaniadziarai ochronnychi ararmowaniaokresra sip
w szczegOlnoSci:

1) obowiezki
kierujEcego
dziaianiami
ochronnymi;
2) skladsztabu.jegozadaniaiuprawnienia:
3) organizaciegrup interwencyjnych,
ich wyposazeniew srodki ochronne i zasaoy
porozumiewania
sie;
4) miejsca
orazpomieszczenia
do odizolowania
i rozmieszczenia
osadzonvch:
5) spos6bwykorzystania
sil wsparciai
6) procedurealarmowania,wtaz z wykazemteleadresolvym,okreslaiqcqfunkcjonariuszy
'
upowaznionych
do za%qdzenia
alarmuorazspos6b,zasadyi Srodkialaimowania.
zawlerasie graficznepzedstawienie,
s 17' w planiesytuacyjnym
za pomocqznak6wumownych,
w szczeg6lnoSci:
1) budynk6w
i budowli,
ciqg6wkomunikacyjnych
id169ewakuacyjnych;
2) usytuowaniawartowni, magazynuuzbrojenia,wiezyczek,remizy strazackiei,uiqd wooy
znajdujacych
sie na zewnqtrzbudynk6wa tak2egl6wnychwylqcznii<dw
prqdu i 6azi.'
s 18. uprawnienido zapoznawania
siQ z instrukciqochronnasq funkcjonariusze
i pracownrcy
w zakresie
niezbednym
do realizacji
zadarisluzbowych.

postepowanie
z osobami
o="o.onrliidillrlaacn rarnycni aresztach
sredczych
i pracownicy
s 19.1. Funkcjonariusze
w postQpowaniu
z osadzonymi
powinnizachowae
ostroznosc,
maiqcna uwadzemozliwoscagresji.z ich strony,gro2negoniepostuszeristwa
albo postgpowania
naruszajEcego
w innyspos6bporzqdeklub bezpiecze6stwo.
2. Funkcjonariusze
i pracownicymaia obowi4zekprzeciwdzialania
postepowaniunaruszaiacemu
ustalonyporzqdeklub bezpieczeistwojednostkiorganizacyjnejoraz niezwlocznegomeldowanra
o takichzdazeniachwlasciwemupzelozonemutunOowOOcy
imiany_
s20. 1.cele wyznaczonedo wykonywania
kary dyscyprinarnej
umieszczenia
w ceri izoracyjnej
wyposazasie w wewnetrznekraty zainstalowaneza drzwiaii wejsciowymii pzed otworamr
okiennymi.
2. Oknaceli,o kt6rejmowaw ust. 1, wyposazasie w siatkiorazprzeslony.
3. sptzetkwaterunkowy
bedEcyna wyposazeniu
celi,o kt6rejmowaw ust. 1,jest trwaremocowany.
przypadku
osadzonego
ukaranego
karqdyscyprinarna
umieszczenia
I ?1'1. w. uzasadnionym
w ceri
izolacyjnej
moznaumiescic
w innejcelinizokreilonaw ustl1.
2. w celu zapewnieniaporzqdku,bezpieczenstwa
rub powierzchnimieszkarnej,o kt6rej mowa
w art110 s 2 kodeksu,dyrektormoze podiEcdecyzigo umieszczeniu
w ceri izoiacyjnej,
innego
osadzonego
nieukaranego
karqdyscyplinarnq
umieszczenia
w takiejceli.
s.22' w-niosekw sprawiezakwalifikowania
osadzonego
do osadzonychniebezpiecznych
spozqdza
kierownik
dzialuochronv.

s 23''1. Kierownikdzialu ochrony sporzqdzaw dw6ch egzemplarzachkartQ osadzonego
niebezpiecznego,
kt6rejjeden egzemplarzotrzymujedow6dcazmianya drugi oddziilowypelnrqcy
sluzbgw oddziale
gdziejest umieszczony
osadzony
niebezpieczny.
2. oddzialowyzapoznalekazdegofunkcjonariusza
i pracownika,pozostaiqcegow bezposrednim
kontakcie
z osadzonym
niebezpiecznym
z informacjami
zawartymi
w karcie,o kt6rejmowaw ust.1.
niebezpiecznego
umieszcza
s 24.1.osadzonego
sie w celi,usytuowanej
w oddzialeptzeznaczonym
dlatej kategoriiosadzonych.
2. osadzonegoniebezpiecznego
odbywaiEcego
kar?w systemieterapeutycznym
lub przebywaiqcego
w oddzialeszpitalnymmozna umiescicw celi usytuowanej
w oddzialenieprzeznacionym
dta
osadzonych
niebezpiecznych.
osadzonego
niebezpiecznego,
S 25.1.Celemieszkalnqdla
wyposaza
siew szczeg6lnosci
w:
1)wewnQtrcne
kratyzainstalowane
za drzwiami
wejSciowymi
i przedotworami
okiennymi;
2j siatkii przeslony,
montowane
w otworach
okiennych;
3) kraty okienneze stali o podwyzszonej
wytrzymalosci
na przecinanie
lub zabezpieczone
elektronicznie;
4) spzgt kwaterunkowy
trwalemocowany.
2. zabezpieczenia
techniczno-ochronne,
o kt6rychmowaw ust. 1 pkt 1-3oraz g 20 ust. 1 i2, mozna
zastqpi6
innymizabezpieczeniami,
kt6rebedaodpowiednio
spelnia6
ichzadaniabchronne.
orazmiejscaipomieszczenia,
S 26.1.cele mieszkalne
w kt6rychprzebywa
osadzony
niebezpieczny,
kontroluje
siecodziennie.
2. cele i pomieszczenia,
w kt6rychprzebywaosadzonyniebezpieczny
otwierasie w szczeg6lnoscr:
1)w poze dziennej
w obecnosci
co najmniej
dw6chfunkcjonariuszy;
2) w potzenocneji w czasjeapel6ww obecnosci
co najmniej
trzechfunkcjonariuszy,
przypadkuzagro2en.ia
zycia osadzonegofunkcjonariusz,
w obecnoscidrugiego
. .3) *.
funkcjonariusza,
moze podiac decyzjg o otwarciuceli w poize nocnej, z zachowanlemzisao
bezpieczenstwa
osobistego,
po uprzednim
poinformowaniu
dow6dcy
zmiany.
3. O zamiatzewypuszczeniaosadzonegoniebezpiecznego
z oddzialumieszkalnegoi o 1ego
powrocie,
powiadamia
sig dow6dcA
zmiany.
dla osadzonego
S27, 1. Miejscai pomieszczenia
niebezpiecznego,
wyznaczone
do pracy,nauKt,
widzei, czynnoSciprocesowych,
odprawianianabo2ehstw,
spotkarireligijnychoraz zajQ6rutiuratnooswiatowych,.z
zakresukulturyfizyczneji sportu,wyposazasiQ oo[6wieoniow zllezpiecienia
techniczno-ochronne,
o kt6rychmowaw S 25 ust.1 pkt i-3.
2. Placspacerowy
przeznaczony
dla osadzonego
niebezpiecznego:
1) niemozeprzylegac
do liniizewnetznejogrodzenia;
2),mozestanowidlinieogrodzenia
wewngtznego
je2eliogrodzenie
zakradu,
placuspacerowego
jestz materialu
wyKonane
pelnegolubprgt6wmetalowych;

3) zabezpiecza
sie w szczeg6lnosci
poptzezprzykrycie
go siatkqlub pretamimetalowymi.
3 w oddziale
dlaosadzonych
niebezpiecznych
w porzedziennej
pernisruzbqdw6chfunkcjonariuszy.
obowiezk6w
s29. 1..w czasjewykonywania
sluzbowych
w bezposrednim
kontakciez osadzonym
niebezpiecznym,funkcjonariuszewykonuiacy zadania ochronne wyposazeni s4 w osobiste
sygnalizatory
alarmowe
orazSrodkipzymusubezposredniego.
2. llo56 i rodzaj srodk6w przymusubezposredniego,
srodk6wochrony oraz innegowyposazenia
okresladyrektor.
S 29. 1. Decyzjaw sprawierozmieszczenia
osadzonego
niebezpiecznego
podejmujekierownikdzialu
ochrony
w uzgodnieniu
z kierownikiem
dzialupenitencjarnego
i ewidencji.
2.W celi mieszkalnej
nie mozna.umieszczae
wiecejniz trzechosadzonychniebezpiecznych
ani
osadzad
ichwsp6lnie
z innymiosadzonymi.
3. w uzasadnionychprzypadkachdyrektor moze podiqc decyzie o umieszczeniuw celi dla
osadzonych
niebezpiecznych'innych
osadzonych,
z zastz6ieniemutt. 2.
s30. 1. Dopuszczasig poruszanieosadzonychniebezpiecznych
w grupachnie wi?kszychniz
tzyosobowe.
2. W pzypadkach,
o kt6rychmowaw ust.1,doz6rfunkcjonariuszy
nale2ywzmocni6.
3' Poza.celE mieszkalnqoraz miejscamii pomieszczeniami,
o kt6rych mowa w s 27 osadzony
niebezpieczny
pozostajepod bezposrednim
dozoremco najmniejdw6chfunkcjonariusiy.
s 31' osadzonyniebezpieczny
nie moze by6 zatrudniony
poza oddziarem
peeznaczonym
dra tej
kategorii. osadzonych otaz wzy pracacn wymagaiqcych posrugiwania sig pz'edmioramr
niedozwolonymi.
dokonujew zakladziezakup6w poprzez zlozeniezam6wienra
s 32' osadzony niebezpieczny
wyznaczonemufunkcjonariuszowilub pracownikowi.Zambwione przedmioty dostarcza sig
osadzonemu
do celimieszkalnei.

Rozdzial3
obowiezkifunkcjonariuszyi pracownik6wsruib,ywieziennejoraz przywigziennychzaklad6w
pracy,realizowaneprzez nich pzedsigwzigciaochronne,czynnosciprofilaktyczne
oraz
dzialaniaochronne
g 33.1. Funkcjonariusze
rearizuiE
ochrone
organizacyjnej
pelniqcsluzbena stanowiskacn.
iednostki
2. Stanowiska
dzielasiena uzbrojone
inieuzbrojone.
3. Funkcjonariusz
pelniacysruzbena stanowiskuuzbrojonym
mozepelnicie samodzielnie
po odbycru
Kursuprzygotowawczego.
dziaru ochronywykonuiqwyraczniezadania ochronne.sE zobowiqzanido
s 34. Funkcjonariusze
realizacjiinstrukcjiochronnejjednostkiorganiza'cyjnej
orazinshukcjistanowiskowych.

ty.p,zamkniqteso
zmianaticzy
conajmniej
trzech,
a w zaktadzie
karnym
f.::.j,L:1!t:!i!-f1Tlr
rypupotowanegoI otwartegonie mniejniz dw6chfunkcjonariuszy
2. Dlakazdejzmianyustalasig rezeMeskladuzmiany.
8

3.W oddziale
tymczasowego
zakwaterowania
skazanych
jedenfunkcjonariusz.
slu2bemozepelniO
4. Funkcjonariusze
pelniacysluzbew oddzialepenitencjarnym
w godzinachpracy administracji
podlegajq
kierujEcemu
penitencjarnym.
oddzialem
5 Funkcjonariusze
i pracownicypelniqcysluzbgna stanowiskachnie wchodzqcychw skladdzialu
- w zakresie
ochrony
sposobuwykonywanych
zadanochronnych,
podlegajq
dow6ily zmiany.
$ 36. 1. Dyrektorw zakladziedla kobietonz w zakladzietypu otwartego,a takzew wyodrgbnionym
oddzialezewnqtrznymi oddzialetymczasowego
zakwaterowania
skaianych,moze p;diqi decyzjQ
o odst?pstwie
od zasadyokreslonej
w S 3g ust.2.
2. Kierownikjednostkiorganizacyjnej
mo2e dora2niezmieni6liczbq stanowisk,a takZeliczbq
pelniqcychna nichsluzbe.
funkcjonariuszy
s37.'1.Po niepzerwanympelnieniusluzby ptzez 4 godziny na stanowiskuuzbrojonymrub
patrolowym
funkcjonariuszowi
zmieniasie miejscepelnieniasluzoy.
2. Jezeli sluzba na stanowisku.uzbrojonymlub patrolowymna terenie jednostki organizacylnei
pelniona.iest
pzez 6 godzin,'funkcjonariuszowi
nale2yzapewni6
pzez czas-niekr6tlzy
odpoczynei<
ni230 minut,o ileniebgdzieto stwarzalo
zagrozenia
jednostki.
dlabezpieczenstwa
i pracownik6w,
$ 38.1. Funkcjonariuszy
w zaleznosci
od potzeb,wyposazasie w srodki.lqcznosci
i alarmowania.
2. Funkcjonariusza
pelniEcego
sluzbemoznawyposazyc
w srodkiprzymusu
bezposredniego.
wyposa2eni
S 39.1. Funkcjonariusze
w bronpalnEmogqpelniC
sluzbew szczegOlnosci:
1)nawiezyczce
ochronnej;
2) na Wznaczonymodcinkuogrodzeniaochronnego,
3) pzy wej5ciudo jednostki
organizacyjnej,
w porzenocnej;
4) w wartowni:
5) w czasiekonwojowania.
2. w szczeg6lnie
uzasadnionych
przypadkach
dyrektormozezezwolicna przebywanie
na terenre
jednostki
organizacyjnej
innychos6bi funkcjonariuszy
posiadajqcych
broripaln4
jego uprawnienia
S 40.1.W ptzypadkunieobecnosci
dyrektora
w zakladzie
i obowiEzki
w zakreste
ochronyzakladui rcalizacjiustalonegoporzqdkuwewngtznegoprzejmujepelniqcysiuzbgdowodca
zmrany.
2. obowiqzkidyrektoraw zakresieochronyw wyodrebnionym
oddzialewykonujekierownikrego
oddzialu.
$ 41.Funkcjonariusz:
sluzbe na stanowiskuprowadziobse*acje wyznaczonegomiejsca,odcinkarub
1l
!_elniacy
relonu;
2) wyposazony
w urzEdzeniamechaniczne
ruberektroniczne
ma obowiezekwykotzystywania
ich
do konholi,o kt6rychmowaw S 78;

3) niezwlocznie
powiadamia
dow6dcezmianyo wystqpieniu
ptzyczynuniemo2liwiaiqcych
darsze
pelnienie
sluzby;
4) wykonuiqcyobowiEzkizwiqzanez ochronEnie moze, bez zezwoleniabezposredniego
pzelozonego,
opuSciC
jegoochrony.
stanowiska
lubzapzestaC
prawidlowego
sposobuochronyorazjego realizacjg
942, L za ustalenie
w jednostce
organizacyjnej
odpowiada
dyrektor.
2. Dyrektormozepodiq6decyzjgo modyfikacji
istnieiEcego
sposobuochronyzapewniaiEc
odpowiedni
poziomubezpieczenstwa.
3. Do obowiqzkow
dyrektoraw zakresieochronyjednostkiorganizacyjnej
nalezyw szczeg6lnosci:
1) zatwierdzanie
instrukcjiochronnejorazinstrukcjistanowiskolvych;
2) za$tierdzanie
rozkladusluzbydzialuochrony;
3) organizowanierozpoznanianastroj6wi atmosferywsr6d osadzonychoraz ich zamiar6w
godzqcych
w porzqdeki bezpieczefi
stwo;
4) zanqdzanieprzeprowadzen
ia kontroligeneralnych
;
5) okreSlanie
sposobuzabezpieczenia:
a)zatrudnienia,
widzei,spacer6w,
kqpieri,
zakup6w
artykul6w
zywnosciowych
i tytoniowych,
b) zajgc szkolnych,kulturalno-oswiatowych,
z zakresukulturyfizyczneji sportu oraz poslug
religijnych,
a takzeinnychzbiorowych
zajedosadzonych;
kierownika
$ 43.'1.DozakresuobowiEzk6w
dzialuochronynalezyw szczeg6lnosci:
1) opracowanie
instrukcjiochronnejorazinstrukcjistanowiskowych;
2) opracowywanie
rozkladuczasusluzby;
3) nadzorowanie
i kontrolowanie
realizacji
sposobu
ochrony;
4) sprawowanie
nadzorunaddokumentowaniem
stosowania
srodk6wprzymusu
bezposredniego,
uzyciabronipalnejlubpsa;
5) organizowanie
szkolenia
zawodowego
funkcjonariuszy
dzialuochrony.
2. KierownikjednostkiorganizacyjnejdokonujepodzialuobowiEzkow,o kt6rych mowa w ust. 1,
pomiedzykierownikiemdzialu ochrony lub jego zastepcq.Ob6wi4zkikierorirnikadzialu ochrony
w oddzialezewnetrznym
wykonujekierownikoddrialu.
dow6dcyzmianypzy pzyjgciusluzbynalezyw szczegolnosci:
S 44. 1. Do obowiazk6w
1)zapoznanie
sigz wydarzeniami
w jednostce
orazpoleceniami
peelozonych;
2) sprawdzenie
stanuewidencyjnego
osadzonych;

L0

3) sprawdzenieirosci i stanu uzbrojeniaoraz €rodk6w ochrony, znajduiEcychsie
podrecznym;
w magazynie
4) przeprowadzenie
odprawyzmiany.
2. W czasieodprawyzmianydo obowiazk6w
dow6dcyzmianynajezyw szczeg6lnosci:
1)sprawdzenie
obecnosci
funkcjonariuszy
i ichzdolnosci
do pelnienia
sluzby;
2) wzekazaniepolecen przelozonychoraz zaznajomieniefunkcjonariuszyz wydazeniami
w jednostce;
3) sprawdzenieu wybranychfunkcjonariuszy
znajomosciobowiqzk6wwynikaiacychz przepis6w
i instrukcjistanowiskowych,
przepis6ww zakresieuzyciabroni palneji fsa, i iikze siosowania
przymusu
Srodk6w
bezpoSredniego.
dow6dcyzmianyw czasiepelnienia
s 45' 1.Do obowiqzk6w
sluzbynalezyw szczeg6lnosci:
1) oryanizailai nadz6rnad przeprowadzeniem
apelu;
2) r.ozptowadzanie
funkcjonariuszy
na stanowiskauzbrojoneoraz nadzlr nad przekazywaniem
tychstanowisk;
3) kontrolowanie
sposobupelnienia
sluzbypzez funkcjonariuszy;
4) kontrolowanie
ruchuosadzonych,
os6bi pojazd6w;
5) kontrolowanie
zabezpieczenia
osadzonych;
6) odnotowaniew ksiqzceprzebiegusluzbystwierdzonych
nieprawidlowosci,
brak6wi usterek
w zakresie zabezpieczef,.
techniczno- ochronnych,a w przypadkugdy godza one
w bezpieczenstwo
zakladuniezwloczne
meldowanie
jednostki6rginizacylnej;
o tym kierownikowi
7) nad26rnadrealizacjq
porzqdku
ustalonego
wewnetrznego;
8) organizowanie
kontrori
osadzonego
wydawanego
w konw6jorazkontrorijego
bagazu;
9) nadzorowanie
stosowaniaSrodk6wprzymusubezposredniego.
zmianyw czasieslu2byniewolno:
S 46. 1. Dow6dcy
1)opuszczad
terenuzakladubezzgodykierownika
jednostki
organizacyjnej;
2) zmniejszae
ustaronychinstrukciqochronnqriczbystanowisk,z wyiqtkiemsytuac,ii
stanowiqcycn
zagrozenie
dlaZycialubzdrowiafunkcjonariusza
alboosadzonego;
3) opuszczaewartownibez pozostawienia
swojegozastepcy,a w przypadkachbrakuetatowego
- wyznaczonego
zastepcy
f unkcjonariusza;
4) poruszadsie pozawartowniqbezSrodkalqcznosci.
2.w.zakladziekarnymtypu p6rotwartego
iotwartegodyrektormozeokresricodstepstwo
od wymogow
okregonychw ust. '1 pkt 3 z zastrze2eniem
koniecznosci
zapewnieniastarejracznosciz dowodca
zmlanv.
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pzypadkach,dowodcazmianymozezmienicpodleglym
s 47' w uzasadnionych
funkcjonariuszom
przydzialstanowiskustalonyw ksiEzcerozkladusluzby.Dokonaniezmian d-okumentuje
w kslqzce
pzebieguslu2bydow6dcyzmiany.
jednostkiorganizacyjnej
S 48. Kierownik
w porozumieniu
z kierownikiem
dzialuochrony,dokonule
podzialu
obowiqzk6w,
o kt6rychmowaw g 44 ust,1is4s ust.l pomiedzy
dow6dcqzmianyalego
zastepc4
funkcjonariusza
pelniEcego
s49''1..Doobowiqzk6w
sluzbew oddzialemieszkalnym,
zwanegodalej
przyprzyjgciusluzbynalezyw szczeg6inoscr:
,,oddzialowym",
1)zapoznanie
siez wydarzeniami
w oddziale
mieszkalnym
i poreceniami
przelozonych;
2) por6wnanie
stanufaktycznegoosadzonych
ze stanemewidencyjnym;
2. Doobowiqzk6w
oddzialowego
w czasiepelnienia
sluzbyw poze dziennejnalezyw szczeg6lnosci:
'l) kontrola
osadzonych;
2) kontrola
cel i pomieszczei
oddzialu
mieszkalnego
wedlugplanu;
3) egzekwowanieod osadzonych przestrzeganiaporzqdku wewngtznego i obowiqzk6w
-wykonywania
wynikaiqcychz kodeksuoraz regulamin6worganizacyjno
- porzqdkowych
r<ary
pozbawienia
wolnosciIubtymczasowego
aresztowania;
4) kontrolowanie
zachowania
i obserwowanie
osadzonych
oraz niedopuszczanie
do kontakt6w
i zachowaigodzEcych
w porzqdeki bezpieczeristwo
zailadu;
5) kontrolowanie
zachowania
osadzonego
odbywaiqcego
kar?dyscyprinarnq
umieszczenia
w ceri
izotacyjnej,
a takzeosadzonego
niebezpiecznego,
niezaoziejnii c6 tzy godzlny;
6) bezzwloczneinformowaniebezposredniego
przelozonegow razie wystqpieniazagrozef
bezpieczenstwa
w oddzialemieszkalnym
albo2drowialubzyciaosadzonychi
7) Wzekazryanieprzelozonymi.wychowawcyinformacjiosobopoznawczych
o osadzonych
oraz
spostze2endotyczEcych
nastroj6wi atmosfery;
8) przyjmowanie
i rejestrowanie
zglosze6osadzonych
do lekarza;
9) nadzorowanie
posilk6w
wydawania
osadzonym;
10)sprawdzenie
w oddzialemieszkalnym
stanuzabezpieczei
techniczno-ochronnych
w celach
i innychpomieszczeniach;
11)znajomose
aktualnego
stanuliczbowego
osadzonych.
3. Do obowiqzk6w.
oddzialowego..w
czasiepernieniasluzbyw porze nocnej,oproczwymienionych
w ust.2 pkt3-7,nalezyw szczegolnosci:
1) sprawdzenie
po aperuwieczornymzamknigciadzwi cer i pomieszczenoraz ktatwyjsciowycn
z oddzialu;
2) kontrorowanie'w nieregurarnychodstepachczasu, nie nadzier niz co dwie godziny,
zachowaniaosadzonychw cerach oraz zfuigkszanieczqstofliwosciiontroti,
iezeti wfniia to
z wlasnych
spostrzezeri
lubpolecenprzelozonych.

w ust.2 i 3,
od zadanokres|onych
nieza|eznie
pelniqcs|uzbQW oddzia|eszpita|nym,
4. oddzialowy
procesie
leczenia'
w
postqpowania
z
osadzonym
ii"ir:".ie o,j.rr"""? t"u|zl dotyczqcych
wykonuje.sie.karg--qy-tgl.flutnE
w kl6ryJ.n
5. OddzialowypelniEcsluzbew oddzialemieszkalnym,
w ust 2 i 3, jestobowlEzany
okre5lonych
od obowiqzk6w
w celiizolacyjfi, niezale2nie
umieszct"nia
oo:
1) sprawdzeniapodstawy formalno - prawnej przyjecia osadzonego do odbycia kary
dyscyplinarnej;
2) odnotowaniaterminu rozpoczQciai zakoiczenia kary na wniosku o wymierzeniekary
dyscyplinarnej.
sie
osadzonegopodczasjego przemieszczania
dozorujqcego
'do:prowadza.iqcego
S 50.Do obowiqzk6wfunkcjonariusza
dalej
zwanego
interesant6w,
jeinostki
luborganizacyjnej
terenie
io
;'doprowadzajqcym",
nalezyw szczeg6lnosci:
1) sprawdzaniestanu liczbowegoosadzonych,pokwitowanieich przejqcia,pobieranieoraz
odprowadzanie:
pzekazujqcymkontroliosadzonego;
wsp6lniez funkcjonariuszem
2) dokonywanie
osadzonego;
3) dozorowanie
pomigdzysoba lub z osobaml
osadzonych
kontakt6w
do niedozwolonych
4) niedopuszczanie
postronnyml;
jego
- pobranie
z oddzialumieszkalnego
na widzenie
osadzonego
doprowadzania
5) w przypadku
przy
udzielaniu
pelni4cemu
slu2be
je.l
pzekazanie
funkcjonariuszowi
i
tiarty iOentyfifacyjne.i
na jej
widzenia- sprawdzenie
a [o zakoirczeniu
widjerl, zwanemudalej "widzeniowym",
i pzekazanieoddzialowemu;
tozsamosciosadzonego
oodstawie
6) pouczanieinteresantao zasadachzachowaniai poruszaniasiq po tereniejednostki
ej;
organizacyjn
w czasiedoprowadzania
interesantowi
bezpieczenstwa
7) zapewnienie
opiekenad psami,zwanego
bezposredniq
sprawujqcego
funkcjonariusza
s51, 1,Doobowi4zk6w
nalezyw szczeg6lno6ci:
dalej"pzewodnikiem",
ps6w;
1)tresowanie
i dbanieo stanzdrowiapsow;
karmienie
2) pielggnowanie,
do wykorzystania
sprzetudo tresuryorazurzqdzehniezbqdnych
oporzqdzenia,
3) konseMowanie
DSoW.
przewodnikprowadzipsa sluzbowego
2. W czasie patrolowaniaterenu jednostkiorganizacyjnej,
i na uwiqzi.
w kagancu
s 52. Do obowi4zk6wfunkcjonariuszapelniqcegostuzbgprzy wejsciudo jednostkiorganizacyjnej,
nale2yw szczeg6lnosci:
zwanegodalej"bramowym",
pozostawianiaotwartej bramy oraz drzwi i krat
do nieuzasadnionego
1) niedopuszczanie
przej6ciowych
w rejoniewejScia;

2) prowadzenie
ewidencjipojazd6wprze)ezdzajqcych
przezbramejednostkiorganizacyjnej
oraz
sprawdzanie
ichladunk6w.
S 53. Do obowiEzk6w funkcjonariuszadozorujqcego spacery osadzonych, zwanego dalej
"spacerowym",
nale2yw szczeg6lnosci:
1) sprawdzenie,przed rozpoczqciemspaceru oraz po jego zakoficzeniuw danym dniu,
zabezpieczeltechniczno-ochronnych
placuspacerowego,
a takzesprawdzenie,
czy nie znajdujq
siQtampzedmiotyniedozwolone;
2) sprawdzanie
stanuliczbowego
osadzonych
w grupiespacerowej;
3) pouczanie
osadzonych
o mozliwosci
wczeSniejszego
zakohczenia
spaceruw razienaruszenia
jegoodbywania;
ustalonego
sposobu
4) dozorowanieosadzonychw czasie spaceru,egzekwowanie
od nich wymog6ww zakresie
pozEdkui bezpieczeristwa.
widzeniowego
nalezyw szczeg6lnosci:
$ 54, Do obowiqzkow
1) sprawdzanie
stanuzabezpieczen
techniczno-ochronnych
znajduiqcych
siew pomieszczeniach,
w kt6rychudzielasiq widzei,pzed ichrozpoczeciem
i po ichzakoriczeniu
w danymdniu;
2) sprawdzanie na podstawie karty identyfikacyjnejtozsamosci osadzonego, po jego
doprowadzeniu
i przedodprowadzeniem
z pomieszczenia,
w kt6rymudzielasiq widienia;
3) prowadzenie
ewidencji
osadzonych,
kt6rymudzielane
s4widzenia;
4) zn4omosestanu liczbowegoosadzonychpzebywaiqcychw pomieszczeniach,
w ktorycn
odbywajq
siewidzenia;
5) pouczanieosadzonychi os6b odwiedzaiqcych
o mo2liwoscipzerwaniawidzenialub
go przedczasemw razienaruszenia
zakohczenia
ustalonego
sposobujego odbywania;
6) przestzeganie
ustalonego
czasuorazsposobuudzielania
widzefl.
funkcjonariusza
lub pracownika
$ 55.Do obowiqzk6w
dozoruiqcego
osadzonych
zatrudnionych
na
tereniezakladu,zwanegodalej."dozorujacym
zatrudnionych",
oral funrclonariuszakonwojujqcego
osadzonychw miejscu zatrudnieniapoza terenemzaklidu, zwanegod-alel,,konwojenterir'
grupy
roboczej",
nalezyw szczeg6lnosci:
1) pobranieosadzonego,
pokwitowanie
jego przeiecia
oraz odprowadzenie
go po zakoiczeniu
pracy;
2) dokonywanie,wsp6lnie z funkcjonariuszempzekazuiqcym lub pzyjmuiqcym, kontroli
osaozonego;
3) patrolowaniemiejsca zatrudnieniai sprawdzaniestanu liczbowegoosadzonychoraz
kontrolowaniestanu zabezpieczei techniczno-ochronnych
znajduiqjych sig w rejonie
zatrudnienia
osadzonego;
4) niedopuszczanie
do samowornego
pzez osadzonego
opuszczania
wyznaczonego
stanowisra
pracy;
5) niedopuszczaniedo nawiqzywaniaptzez osadzonegoniedozworonychkontakt6woraz
wykonywania
pzez niegopzedmiot6wniedozwolonych.
L4

$ 56. Do obowiqzk6w funkcjonariuszapelniqcego sluzbe patrolowE na terenie jednostki
organizacyjnej,
zwanegodalej"patrolowym",
nalezyw szczeg6lnosci:
1) patrolowanie
i obserwowanie
wyznaczonego
rejonu;
2) niedopuszczanie
do niekontrolowanego
ruchuosadzonych
lubos6bpostronnych;
3) utzymywanie
lAcznoSci
z dow6dcq
zmiany;
4) bezzwlocznemeldowaniedow6dcyzmiany o zdazeniach stwarzaiqcychzagrozeniedla
jednostki
bezpieczefistwa
organizacyjnej.
obowiqzk6w
funkcjonariusza
pelniqcego
S57.1._Do
sluzbena stanowiskuuzbrojonym
w ochronie
terenujednostki
organizacyjnej,
zwanego
dalej"wartownikiem,,,
nalezyw szczeg6lnosci:
1)wydawaniestosownychpolecenosobomwkraczajqcym
w rejonstanowiska;
2) zezwalaniena wejscie na pas ochronny lub w wyznaczonyrejon wylEcznieosobom
uprawnionym;
3) meldowanie
dowddcyzmianyo zachowaniach
osadzonych
lub os6b postronnych
godzqcycn
w bezpieczenstwo
lub pozAdek;
4) obserwowanieps6w pelni4cychslu2bgwartowniczqi meldowaniedow6dcyzmianyo ich
nienaturalnym
zachowaniu;
5) utrzymywanie
broniw stalejgotowoscido uzycia;
6) pelnienieslu2byz zachowaniemzasadbezpieczenstwa
okre6lonychw instrukcjidla danego
wzorubroni.
2. Osobami
uprawnionymi
do wej6ciana pasochronny
lubw wyznaczony
rejons4
1) kierownikjednostkiorganizacyjnej,
kierownikdzialuochrony,dow6dcazmianyorazosobyrm
towazyszAce,a w uzasadnionych
przypadkach
takze inne osoby po uzyskaniuzgody
dowodcyzmiany;
2) przewodnik
ps6wsluzbowych.
3. wartownikosobeznajdujqca
sie na pasieochronnym,
niewymienionq
- w ust.2, lub kt6reniemoze
rozpoznac,.
do
zatrzymania
komend4
w
tyl
zwrot"
i natychmiastpiwiadamia
,,st6j,
.wzywa
o tymdowodcezmianylub funkcjonariusza
pelniEcego
sluzbew wartowni.
4..w.warunkachograniczonejwidocznosci,wartownikwzywa osoby zblizaJqce
sie do stanowiska
uzbrojonego.
do zavzymaniakomend4 ,,st6j,kto idzie'',i nastgpniewzywa okreslonqosobq oo
p,odejscia
celemrozpoznaniakomendq,zbli2y6
sie do mnie,pozoltaleosobypozostaiqna miejicu',.
'twarzy.
w raziepokzebywartownikzeda oswieienia
po rozpoznaniu
osob upiawnionidr.1
oo ,6js"i"
na pas ochronnyzezwalaim na pzejscie,komend4,,drogawolna".w pzypadkunierozpo.nanra
jak w ust.3;
osobypostepuje
dow6dcykonwojunalezyw szczegolnosci:
$ 58. 1. Do obowiEzkow
1)sprawdzenie
stanuzabezpiecze6
techniczno-ochronnych
pojazdukonwojowego;
2) dokonaniepodzialuzadaf,ze swoimzast?pca

3) sprawdzenie
tozsamosci
kazdego
osadzonego,
zapoznanie
siez ichcharakterystyka
orazich
rozmieszczenie
w poje2dzie
konwojowym;

4) przejecieosadzonegokonwojowanego
wrazz jegodokumentacjq
i depozytamioraz przejQcie
od dowodcy
zmianykartyosadzonego
niebezpiecznego;
5) pzekazanieosadzonegowrazz dokumentacjq
i depozytami,
we wskazanymzakladzie;
6) ostrzezenie
osadzonegoo mozliwosci
zastosowania
Srodk6wpzymusu bezpoSredniego,
uzyciabronipalnejlubpsasluzbowego;
7) prowadzenieksiEzkipzebiegu slu2bykonwojowejw przypadkukonwojurealizowanego
na
innejpodstawie
niz polecenie
dyrektora;
8) podejmowaniei organizowaniedzialanochronnychw sytuacji zagtozeniabezpieczenstvva
konwoju;
9) podejmowanie
decyzjio uzyciusygnatowSwieflnych
i d2wiekowych.
2. Do obowiEzk6w
dow6dcykonwojukolumnysamochodowej
nalezyw szczeg6lnosci:
1) wyznaczenie
dow6dcykazdegopojazdu;
2) ustaleniez dow6dcamikazdegoz pojazd6wkonwojowych
trasyprzejazdu;
3) ustalenie
sposobuporozumiewania
sie pomi?dzy
poszczeg6lnych
dow6dcaml
pojazd6w;
4) omowienie
z dow6dcamipojazd6wzasaddzialania
w Gzie zdarzennadzwyczajnych;
5) okreslenieorganizacjiochronyw miejscupostoju.
konwojentanalezyw szczeg6lnosci:
S 59, Do obowiEzkow
1) obseMowanie
zachowania
osadzonego;
2) niedopuszczanie
do kontakt6w
osadzonego
z osobamipostronnymi;
3) pozostawaniew stalej gotowoscido przeciwdzialania
zagrozeniomdla bezpieczeistwa
konwoju;
4) nie zezwalanieosadzonymna zamianq odziezy oraz bagazu, a takze zmiane miejsc
w poje2dziekonwojowym.
w czasiekonwojowania
S 60.Dow6dcykonwojui konwojentom
nie wotno:
1) udzielacosobomnieupowaznionym
informacji
o konwojuoraztrasie przejazdu,
czasieimiejscu
Jegoprzeznaczenta;
2) wykonywad
innychczynno6cini2wynikajqce
z realizacjikonwojowania.
stanowiacyrezerweskladuzmianypozostajew dyspozycjidowodcyzmiany.
$ 61.Funkcjonariusz
lub pracownik,
przedobieciem
s 62..1.Funkcjonariusz
sluzbylub rozpoczeciem
pracyna stanowisku,
maobowiEzek
zapozna6sig z instrukcjqstanowiskow4
IO

2. Funkcjonariuszespoza dzialu ochrony i pracownicy realizuia obowiqzki wynikaiqce
z ustalonejosposobuochronyw zakresieokreslonym
jednostkiorganizacy.lney
pzez kierownika
w instrukcjistanowiskowej.
obejmujqcsluzbgna stanowisku,
$ 63.1. Funkcjonariusz
sprawdzailos6osadzonych,
stan i ilo66
dokument6w
znajdujqcych
sig w miejscupelnienia
sluzby,stani ilo56Srodk6w
sygnaiizacji
ilqcznosci
oraz sprzetu i wzqdzef, przeciwpozarowych
znajduiqcychsig w rejonie jego stanowiskaoraz,
'10,stanzabezpieczef
z zastrzezeniem
techniczno-ochronnych.
S 49 ust.2 pkt
2. Funkcjonariusz
niezwlocznie
meldujepzelozonemuo pzyjgciu sluzby oraz o stwierdzonych
nieprawidlowosciach,
brakachlub usterkach
w zakresie,
o kt6rymmowaw ust.1.
funkcjonariusz
podjEdposcig,jezelizbieg
S 64.1.W pzypadkuucieczkiosadzonego
ma obowiqzek
znajduje
siew poluwidzenialubznany.jestkierunek
jegoucieczki,
o ile niejestto spzeiznez innymi
obowiqzkami
ochronnymi
funkcjonariusza.
2. Po uzyskaniuwiadomoscio ucieczcekierownikjednostkiorganizacyjnej
Iub upowazniony
powiadamiabezzwlocznie
funkcjonariusz
jednostkgPoli;ji olaz jedn6stkqpolicji
wlasciwqmrejscowo
w miejscu
zamieszkania
zbiega,a po ustaleniu
czasui kierunkur
poScig.
ucieczki
organizuje
polegajA
ochronne
w szczeg6lno6ci
$ 65. Pzedsigwziecia
na:
1)wyznaczaniu
stanowisk
orazustaleniu
liczbyfunkcjonariuszy
wykonujacych
zadaniaochronne;
2) organizaqi
ruchuw jednostce
organizacyjnej;
3) otwieraniu
i zamykaniuwej56orazpzejS6;
4) postepowaniu
z kluczami;
5) okreSlaniu
sposobuuzytkowania
przedmiot6w
niedozwolonych,
6) pzeprowadzaniu
apeli,kontroli,
inspekcji
i przeglad6wi
7) okresleniu szczeg6lowychzasad wstepu funkcjonariuszyi pracownik6w do jednostki
organizacyjnej;
8) stosowaniu:
a) zabezpieczen
techniczno-ochronnych,
b) ps6w,
c) uzbrojenia.
po tereniezakladu:
S 66.1.Ruchosadzonych
1)jest zorganizowany
orazdozorowany
przezfunkcjonariuszy
lub pracownik6w;
2) podlega
ewidencji.
2.w,zakladziekarnymtypu p6lotwartegoi otwartegodyrektormoze okresli6odstepstwood zasad
okreslonvch
w ust.1.
jest w oddzialowej
$ 67.1Ewidencjaruchuosadzonychprowadzona
ksia2ceruchu.
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2.w .zakladziekarnymtypu p6lotwartego
i otwartegodyrektormozeokreslicodstepstwo
od wymogow
okreslonych
w ust.1.
s 68. l osadzeni zatrudnienina tereniejednostkiorganizacyjnej
pozostaiEpod dozorem
wyznaczonego
funkcjonariusza
lubpracownika.
2. w pzypadkukoniecznosci
opuszczenia
miejscazatrudnienia
przezosobQ,o kt6rejmowaw ust.1,
obowiqzki
o kt6rychmowaw s 55 pkt3, pzejmujewyznaczony
piacownik
lubfunkcjonariusz.
karnymtypuzamknietego:
S 69.'1.W porzenocnejw zakladzie
1) wejscieotwierana poleceniedow6dcyzmianynieuzbrojony
funkcjonariusz
wyposazony
w kamizelke
kuloodporn4
pzez funkcjonariusza
ubezpieczany
uiorolonego
w uronpiin4
2). funkcjonariusz
ubezpieczai4cy
zajmuje miejsce uniemozliwiaiEce
dokonaniena niego
bezpo6redniej
napa5cipzez osobywchodzqcedo zakladu;
3)
okreslonych
w pkt 1 i 2 moznanie stosowacw odniesieniu
do funkcjonariuszy,
T:ad
pelniAcych
sluzbe w systemjewielozmianowym,
przybywajecych
do jednostkiIuo 1q
opuszczajqcych.
2..w jednostce
innejniz wymieniona
w ust. 1, spos6botwierania
we.iscia
w porze
.organizacyjnej,
dzlennej
i nocnejokreslakierownik
jednostki
organizacyjnej.
w poze nocnejcelg lub innepomieszczenie
s 70.1,
gdziepeebywaiqosadzeni
otwiera,na polecenre
dow6dcy
zmiany,funkcjonariusz
przezinnegofunicjonariusza.
ubezpieczany
ubezpieczajqcy zajmuje miejsce uniemoztiwiajAcedokonanie na njego
3l_1i19L"l1liy:r
Dezposrednrej
napasciprzezosadzonych.
3 w.przyp_adku
wykonywania
czynnosci,
o kt6rychmowaw ust. 1-2, przedsigwziqcia
okresrone
w $ 71 ust.2 pkt.3 - 5 stosujesieodpowiednio.
4 w ptzypadkuzagrozeniazycia osadzonegofunkcjonariusz
moze podiEcdecyzieo samodziernym
otwarciuceli y porle nocnei, z zachowaniemzalad bezpieczerritwa
tsoOidtejo, po upr*dni,
poinformowaniu
dow6dcy
zmiany.
5
i otwartego,
dyrektormozeustaricodstepstwood wymogow,
,w zakladziekarnymtypu p6rotwartego
o kt6rychmowaw ust. 1-2.
s7'l-1 Apel przeprowadzasig sprawdzaiqczgodnoscstanu faktycznegoosadzonychze stanem
ewidencyjnym.
2. W czasieapelustosujesie nastqpuj4ce
przedsiewziecia
ochronne:
1)wshzymujesie ruchosadzonych
w zakladzie;
2) w budynkach,
w kt6rychodbywasig aper,zamykasig dzwi i kratywejscioweorazprzejsciowe;
3)
,wyznacza.sig funkcjonariuszawyposazonegow bezpeewodowe srodki lqcznosci do
ubezpleczania
aperuna zewnqtrzoddzialumies2karnego,
itory dysponujet<tuczami
oo ozwi i
kratwejsciowych;
4) o rozpoczeciu
izakoiczeniuaperuw danymoddziare
mieszkarnym
prowadzqcy
aperinformuje
funkcjonariusza
pozostajEcego
w wartowni;
t6

5) otwierasie kolejnodrzwitylkojednejceli lub innychpomieszczefi.
3. w zakladziekarnymtypu p6totwartego
i otwartego,dyrektormozeustalicodstepstwood wymog6w,
o kt6rychmowaw ust.2.
osadzonych
odby\ivaja
placachpoddozoremspacerowego.
sie nawyznaczonych
S 72.1.Spacery
2. spacery przeprowadzanesE na podstawieplanu spacer6w,w kt6rym okresla sie podzial
osadzonych
na grupyspacerowe
i miejsceodbywania
spacer6w.
3. w zakladziekarnymtypu p6lotwartego
i otwartegodyrektormozeokreslicodstepstwood wymog6w
okreslonych
w ust.1-2.
S73, 1. Klucze u2ywane w jednostce organizacyjnej
dzielq sie na klucze specjalne
i zwykle.
1) kluczespecjalne- kluczeod bram,drzwi i krat wejsciowychdo budynk6wzakwaterowania
osadzonych,
cel, gl6wnegomagazynuuzbrojeniaorazinnychdrzwii krat spelniaiqcych
funkcje
ocnronne:
a) kluczespecjalnepowinnybyc zr6znicowane,
ocechowane
i ewidencionowane.
Jedenkrucz
specjalnynie moze umozliwia6
otwarciadrzwii krat wejscjowych
do budynkowi oddzial6w
mieszkalnych
otazdzwi i kratprzejsciowych
w ciqgachkomunikicyjnych
pktb,
z zistrze2eniem
b) karta elektronicznamoze umozliwia6otwarcie drzwi i krat wejsclowychdo budynk6w
i oddzial6wmieszkalnychoraz drzwi i krat pzejsciowychw ciqgaih komunikacyjnych
tylko
w zakresie niezbgdnym do realizacji czynnosci sluzbowych-wykonywanycrrprzez jej
uZytkownika,
c)- klucze znajdujqce sig na wyposazeniu stanowisk calodobowych przekazuje sie
funkcjonariuszowi
przejmujqcemu
sluzbena tymstanowisku,
d) pozostalekluczespecjalnewydajesig uzytkownikom
za pokwitowaniem,
na podstawieksiq2ki
rozkladusluzbylubwykazuuZytkownik6w,
e) kluczyspecjalnych
niewolnopozostawiae
w miejscu
dostepnym
dla innychos6b,
fl kierownikjednostkiorganizacyjnejustala klucze specjalne,spos6b ich ocechowaniaoraz
zasadyich pzekazyyvania
innymosobom,a w przypadku
kartelektronicznych
okreslazasady
ichewidencjonowania,
uzytkowanla
i przechowywania,
g) kluczespecjalne
nie bedAce
przechowywane
w uzytkowaniu
sq w wartowni,
h) kluczespecjalnerezeMowe,w iloscizapewniajqcej
otwarciewszystkichprzejs6i pomieszczen,
przechowuje
sig w podrgcznym
magazynieuzbrojenia
dow6dcyzmiany,
i) z kluczy,o kt6rychmowa w.pkt h, wylEczasie klucz rezerwowyoo poorecznegomagazynu
uzbrojenia
dow6dcyzmiany,kt6ryprzechowuje
siq odpowiednio
zibezpieczonyw iartovini,
i) w zakladachkarnychtypu zamknigtego,
oddzialowynie mozeposiadackluczyod drzwii krat
wyjsciowych
z oddzrarumieszkarnego.
Dyrektormozeokreiri6odstgpstwood tejzasady,
2) kluczezwyklesq to kluczeniewymienione
jednostkiorganizacyjnej
w ust 1. Kierownik
okrei;la
sposobpostepowania
z kluczami
zwyklymi.
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2 W zakladziekarnymtypu p6lotwartegoi otwartegodyrektormoze okresli6odstepstwood zasad
wymienionych
w ust.1
$ 74. sterownikiotwieraniai zamykaniabram,drzwi i krat zabezpieczasig pzed dostepemos6b
nieupowaznionych.
s75. l. Dyrektorzatwjerdzawykaz przedmiot6wniedozwolonych,
ustala spos6b ich ocechowania
itryb kontroli,wyznaczamiejscapzechowywania
orazspos6bpostepowania
z tymi pzedmiotamr.
2.wy.kazpzedmiot6w,o kt6rychmowaw ust.1 spotzqdzai podpisujekierownikdzialusprawuiEcego
nadz6rnadmiejscempracyosadzonego,
a zatwierdzadyrektor.
$ 76. Pojazdnie nalezqcydo sluzbywigziennejtuborgan6wbezpieczenstwa
pubticznego,
podczas
pobytuna tereniezakladutypu zamknietegoi p6lotwartego,
jezeliznajdujesig w miejscudostgpnym
pozostajepodstatymdozoremwyznaczonejofunkcjoirariusza.
dlaosadzonych,
funkcjonariusz
nadzoruje
pojazduna tereniezakladulub na terenie
S77.1Wyznaczony
zaladunek
przywigziennego
zakladupracy,ktoryogranicza
liniazewnetrzna
ogrodzenia
ochronnego.
2. Po zakohczeniuzaladunkufunkcjonariusz
spozqdza protok6lzaladowaniapojazdurpo
pojazdudo bramy,pzekazujego bramowemu.
odprowadzeniu
przeprowadza
S 78. W jednostceorganizacyjnej
sie nastepujqce
kontrole:
1)osobistq
lubpobie2nE
osadzonego;
2) celi innychpomieszczen
w oddzialach
mieszkalnych;
pozaoddzialami
3) pomieszczen
mieszkalnymi;
4) paczeki przedmiot6w;
5) pojazd6w;
6) generaln4
S 79.1Konholeosobisteprzeprowadza
sie w nastgpujqcy
spos6b:
1) osadzony
opr6zniakieszenie,
zdejmuje
odziez,bielizng
orazobuwie,
2) odziez,bielizne
orazobuwiepoddaje
siQkontroli,
3) funkcjonariusz
jamyustnei,nosa,uszuiwlos6wiogledzinciala.
dokonuje
ogledzin
4) ogledziny
cialamogEpolegair6wniezna pochyleniu
sig lubprzykucnigciu,
w celu
sprawdzenia
okolicodbytui genitalj6w.
5) podczas
ogledzin
funkcjonariusz
niepowinien
dotykacosadzonego.
2. w trakciekontroli,o kt6rejmowaw S 78 pkt l, je2elizachodzipodejrzenie,
ze osadzonyznajduje
siq podwplywemsrodk6wodurzaiqcych,
psychotropowych
rubarkohoru,
poddajesig go czynnosciom
zmiezajacymdo ustaleniaobecnoscitychSrodk6ww organizmie.
pobiezna
polegana powierzchownym
s 80.1.Kontrola
sprawdzeniu
odziezy,obuwiai pzedmiot6w
posiadanych
przezosadzonego;
pobieznq
2. Kontrolp
przeprowadza
siew szczeg6lnosci:
1) kazdorazowo
po wyjsciui pzy powrocjedo celi;

2) przedopuszczeniem
miejscazatrudnienia
i po powrocie
do niego;
przedrozpoczQciem
3) bezpoSrednio
konwojowania;
3. W zakladziekarnymtypu polotwartegoi otwartegodyrektormoze okresli6odstepstwood zasad
okreslonych
w ust.2.
4. W zakladziekarnymtypu zamknietegodyrektormozeokresliCodstepstwood zasadyokre6lonej
w ust.2pkt 1 w pzypadkuzastosowania
art.90 pkt 1 kodeksu.
cel i innychpomieszczen
w oddzialach
przeprowadza
mieszkalnych
S 81,Kontrol?
siqw nastgpujqcy
spos6b:
1) wfznaczonyfunkcjonariusz
opracowujeplan kontrolicel iinnych pomieszczenza$rierdzany
przezdyrektora
Iubupowaznionego
funkcjonarjusza;
plan,o kt6rymmowaw pkt.1, nalezyw szczeg6lnosci:
2) opracowujEc
al zacnowalzt6znicowanE
czestofl
iwos6kontroli,
!) objaC kontrole wszystkie pomieszczenia,w kt6rych przebywajqosadzeni bez dozoru
funkcjonariusza,
c) zachowa6zwiekszonaczestotliwo66
kontroliw celachi innychpomieszczeniach,
kt6rychSciany
stanowiq
czescogrodzenia
ochronnego
zakladui
3) w czasiekontroiizwracasiq uwaggw szczeg6lnosci
na:
a) stanzabezpieczen
techniczno-ochronnych,
b) stanpodl69,Sciani strop6w,
c) stani miejsceusytuowania
spzetu kwaterunkowego,
d) ilosdodzlezyi obuwia,
e) stan,ilos6i rodzajposiadanych
przezosadzonych
pzedmiot6w,
D stan,ilosei rcdz4 natzedziwydanychosadzonym
do uzytku,
g) stanzagrozeniapozarowegoi
4) funkcjonariusze
zakladumaiqprawozatzymaeznajduiace
sig w celi przedmioty
celem
usta|eniazasadnosciichposiadania|ubpoddaniaszc2ego|owejtontroti'
5) pomieszczenia,
w kt6rych osadzeniprzebywaiEczasowo,poddajesig kontroripzed ich
pzybyciemi po ich wyjsciu.
6)^w_trakcie
kontrolifunkcjonariusze
sq obowiqzani
stosowaczasady,o kt6rychmowaw art. 116
S2-5kodeksu
po1?oddzjatamimieszkatnymi,
w kt6rychprzebywajqosadzeni,poddaje
!,^82;_5-".:lllleryTleszcigri.
sre Konrrorrpo
ich wyjsciu. Konholi tej dokonuje funkcjonariuszoozoiuiqcy osadzonychlub
wyznaczony
przezdow6dcezmiany.
2L

generalna
polega,w szczegolnosci,
s 83.'1.Kontrola
na przeprowadzeniu
w jednymczasiekontroli:
1) osobistej
wszystkich
osadzonych;
2) cel mieszkalnych;
3) pomieszczei,w kt6rychosadzenistalelubczasowoprzebywaj4
2. Kontrolq_generalnq
kierujedyrektorlub wyznaczonyprzez niego funkcjonariusz,
kt6ry dokonu.ie
podzialuos6bbiorqcychudzialw kontrolina grupy,wyznaczaich dow6dc6w-i
okreslazadania;
3. w konkoli generalnejbiorq udzial wszyscy funkcjonariuszei pracownicy,kt6rzy
maiq taki
-okreslonych
obowi4zekzawartyw umowieo prace,o ile nie wykonujqw tym czasieinnychzadah
przezkierownika
jednostkiorganizacyjnej:
4. w czasietrwanlakontroli
generalnej
ruchosadzonych
ogranicza
sigdo niezbqdnych
potrzeb.
5. Z kontrolisporzEdza
sie protok6tzbiorczy.
6. Dyrektormozepodjqddecyzjeo kontroliwyznaczonego
rejonu,pawilonulub oddzialumieszkalnego
jednostkiorganizacyjnej.
W trakcietej kontroliosadzonychpoddajesig kontroliosobistejorazstosu1e
zasady,o kt6rychmowaw g 81 pkt 3.
zakladu,podlegainspekcjiprzezdyrektora,jego zastepcea takze
$84.1.stan zabezpieczenia
przezniegowyznaczonych.
funkcjonariuszy
Dyrektor
okreSliterminyinspekcji.
2. Dyrektorokregowylub wyznaczenifunkcjonariusze
lub pracownicyprzeprowadzajqinspekcje
jednostek
podleglych
organizacyjnych.
3.
inspekcjiodnotowuiesi? w ksiq2cepzebiegu sruzbydow6dcyzmiany rub w ksiqzce
Yvr.'.k.i
jednostkiorganizacyjnej
wizytacji
s 85. w lzasadnionychpzypadkachdo wszystkichjednostekorganizacyjnych
moga
- ' wejscw poze
dziennejinocnejfunkcjonariusze
i pracownicy
na poditawielegitymacji
slriiO-owe;.
s 86. w ochronie jednostki organizacyjnejmozna stosowae w szczeg6lnoscinastepujqce
zabezpieczenia
techniczno-ochronne:
1) linig zewnqtrzn4ogrodzeniaochronnego,
wykonanqz materialupelnegoalbo material6w
twozEcychogrodzenieazurowewyposazone
w zabezpieczenia
jej pokonanie;
utrudniaiqce
2) liniewewnetrznE
ogrodzenia
ochronnego,
kt6rEmozestanowic
pelnelubazurowe
ogrodzenie
albooznaczonE
w innyspos6b;
3) wygrodzenia
wewn€trzneoddzielajace
poszczeg6lne
rejonyjednostkiorganizacyjnej;
4) bramy'drzwii kratyzamontowane.
przywejsciachdo jednostkiorganizacyjnej,
poszczegornych
budynk6w,rejon6wi cel orazpomiedzykondygnacjariri
budynk6w;
5) kratyokienneorazwewnetrznekratykoszoweinstalowane
za dtzwiamiwejsciowymii pzed
otworami
okiennymi;
6) przeslony
i siatki,zabezpieczajqce
otworyokienne;
7) zamkii blokadydo bram,drzwii krat;

8) agregatprqdotw6rczy
lubinnezastgpcze
Zr6dlaenergiielektrycznej
ioswieflenia;
9) zabezpieczenia studzienek, kanar6w, urzqdzef wentylacyjnych, rynien, instaracji
odgromowych,slup6w,maszt6wantenowych,komin6wi innych punkt6wwysokosciowycn,
Swietlik6w,
wejs6na strychyi dachyorazwejsedo piwnic,
10)uzEdzeniatelewizjiprzemyslowej
i uzEdzeniakontrolidostepu;
11\utzqdzenia
do kontrolios6b,bagazy,pojazd6wi ladunkow;
12) instalacjeWzyzywow4
13)Srodkilqcznosciradioweji przewodowej;
14)Srodkialarmowania;
15)sprzetkwaterunkowy
mocowanyna stale;
'16)inne mechaniczne,
elektryczne,elektroniczne
oraz budowlanezabezpieczenia
technicznoochronne.
s 87' w. wartowni lub jej rejonie instatujesie wyl4cznikienergii elektrycznejdla zakladu tub
poszczeg6lnychjego rejon6w jak r6wniez urzedzenia umozliwiaiEce-pzerwanie lqcznosci
pzewodowejw budynkachi nadawaniaprogram6wpzez radiowgzel.
S 88'1W jednostkachorganizacyjnych
funkcjonariusze
i pracownicyrealizujqczynnoSciprofilaktyczne
zmie'?€lqcedo rozpoznaniasrodowiskaosadzonychoraz icfr zamiarowgoozqcycnw pori4dek
i bezpieczenstwo
w szczeg6lnoSci
poprzez:
1)obserwowanie
zachowafi relacjiw Srodowisku
osadzonycn;
2) tozpoznawanie
strukturpodkulturypzestqpbzej;
3) rozpoznawanieatmosfery i nastroj6wwsr6d osadzonychoraz ich zamiar6wgodzqcych
jednostki
w bezpieczenstwo
2. Dyrektorokresli zasady i sposob gromadzenia,pzetwarzania i przekazywaniainformacji
pozyskanych
w wynikurealizacjiczynnosciprofilaktycznych.
$ 89. Dzialaniaochronneto czynnoscizmietzaiqcedo zapobieganiazagro2eniombezpiecze6stwa
jednostkiorganizacyjnej
w szczeg6lnoSci
poprzez:
1)stosowanie
przymusu
Srodk6w
bezposredniego;
2) ogloszenie
alarmu;
3) zorganizowanie
poScigu;
4) wykorzystanie
grupinteMencyjnych;
5) wzmocnienie
sposobuochrony.

po uzyskaniuinformacjio zagrozeniu
$90..1.Dzialaniaochronnepodejmujesig niezwlocznie
jednostki
bezpieczerlstwa
organizacyjnej.
2. Dzialaniamiochronnymikieruje kierownikjednostkiorganizacyjnej.
Do jego obowiEzk6wnarezy
w szczeg6lnosci:
1)wyznaczenie
swojegozastepcy;
punktudowodzenia;
2) zorganizowanie
3) zatzqdzenieprowadzeniarejestru wydarzen,otzymanych meldunk6wi informacjioraz
polece6;
wydanych
4) zorganizowanie,
w zaleznosciod charakterui rozmiaruzagrozeniaoraz pzewidywanego
zakresudzialai, grup inteMencyjnych:udezeniowej,odwodowej,transportowej,
ratownicz6l,
przeciwpozarowej
i medycznej.
uzasadnionych
s 91.1.sposobyochrony,w przypadkach
wzgledami
bezpieczeistwa
mogqpodlegac
poprzezwprowadzenie
wzmocnieniu
pzedsigwzig6ochronnych,
dodatkowych
a w szczeg6lnosci:
1)zwiekszenie
skladuzmiany,r6wnie2
o funkcjonariuszy
spozadzialuochrony;
2) wzmocnienie
obsadystanowisk
istniejacych
lubwystawienie
dodatkowych;
3) wprowadzenie
dyzur6wkadrykierowniczej.
2 W pzypadkuwprowadzenia
wzmocnienia
sposobuochronydyrektorzakladutypu p6lotwartego
lub
otwartegomoze na czas niezbgdnywprowadziedo ochronyjednostkiwybrdnei:tementyi-nnych
sposob6w
ochrony.
sposobuochrony,wykozystanie
s 92.l wzmocnienie
funkcjonariuszy,
a takzesrodk6wi spzgru,
zatzqaza.
1) DyrektorGeneralny- w kazdejjednostceorganizacyjnej;
2) dyrektorokrggowy- w podleglych
jednostkach
organizacyJnycn;
3) dyrektor- w podleglymzakladzie;
- w podleglym
4) komendant
oSrodka
osrodku.
2. Polecenie,
o kt6rymmowaw ust.1, wydajesi? w formiepisemnej,bezzbgdnejzwloki.
funkcjonariuszy
i pracownik6w
S 93.1-SprawnoSd
zakladuw dzialaniach
ochronnych
doskonali
steco
najmniejraz w roku,w kakcie cwiczenpzeprowadzanych
na podstawiekonspiktu sporzEdzonego
pnez kierownikadzialu ochrony i zatwierdzonego
przez dyrektora,pzy udzialestiazy irozarnel
i Policji,uwzgledniajqc
w szczeg6lnoScl:
1)stosowany
spos6bochrony;
2) wystepujqce
i przewidywane
zagrozenia;
3) wykozystaniefunkcjonariuszy
i pracownik6w.
2. Z pzeprowadzonych
6wiczensporzEdza
sie sprawozdanie.

Rozdzial4
Ochronaos6b osadzonychw zakfadachkarnychi aresztachSledczychw czasieich
konwojowaniaplzez funkcjonariuszySlu2byWigziennej

na zewnqtrzzakladuosadzonego
konwojowanego
S 94. 1. Podstawqwypuszczenia
orazosadzonego
uprawnionego
przebywania
do samodzielnego
pozaterenem
jednostki
jestprzepustka.
organizacyjnej
2. Dow6dcakonwojuposiadaprzepustke
albowykaztransportowy
lubwykazosadzonych.
3. W oddzialezewnetrznymlub oddzialetymczasowego
zakwaterowania
skazanychprzepustke
oraz
podpisujeupowazniony
wykazosadzonych
przezdyrektorafunkcjonariusz.
4. Grupa skazanych uprawnionado samodzielnego
przebywaniapoza terenem jednostki
organizacyjnej
mo2ejq opu6ci6na podstawieprzepustki,
o kt6rejmowaw ust. ,1.
5. osadzonemu
na czas samodzielnego
pobytupozaterenemjednostkiorganizacyjnej
wydajesie
kartQtozsamosci.
osadzonych
mozebyerealizowane:
S 95.Zatrudnienie
1)w pelnymsystemie
konwojowaniai
2) w zmniejszonym
systemiekonwojowania;
3) bezkonwojenta.
konwojowania
w szczeg6lnosci:
S 96.W pelnymsystemie
1) rejonzatrudnienia
zabezpiecza
sie ogrodzeniem
ochronnym;
2) wewnEtzrejonuzatrudnienia
wyznaczasig wylqczniestanowiskanieuzbrojone;
3) wzdluzliniiogrodzeniaochronnegomoznawyznaczye
stanowiskauzbrojone.
systemie
konwojowania:
$ 97.W zmniejszonym
1)konwojenta
moznawyposazyC
w bronpalna
2) gruparoboczamozebyepodzielona
na podgrupy.
bez konwojenta
s98. 1.zatrudnienie
organizuje
sig w grupachlub na pojedynczych
stanowiskach
pracy.
2. osadzonyzatrudnionypoza terenemzakladubez konwojenta,nie wykonuiqcypracy na wlasny
rachunek,pozostajepod nadzorempracownikawyznaczonego
przez piacodiw6g zatiudniaiqceg6
osaozonego.
rozpoznania
$ 99.1.W protokole
miejscapracyosadzonych
okre6lasig:
1) spos6bkonwojowania
i liczbgkonwojentow
uwzgrQdniaiEc
w szczeg6lnosci
czas i miejscepracy,
kategorig
i Iiczbezatrudnionych
osadzonych;
2'

2) obowiqzkii wyposazeniekonwojent6w
grupyroboczej;
3) Srodki
lqcznoSci
i spos6balarmowania.
2. Obowiqzki
grupyroboczejokre5lasie w instrukcjistanowiskowej.
konwojenta
S 100. Konwojentgrupy roboczej na czas konwojowaniaotrzymuje przepustkglub wyKaz
zatrudnionych
osadzonych.
pozaterenemzakaou
$ 101' Dyrektorustalaplan kontrolimiejscpracyosadzonych
zatrudnionych
orazwyznaczafunkcjonariuszy
do ich realizacji.
zakudniaj4cym
osadzonego,
S 102.W umowiez kontrahentem
okreslasiew szczeg6lnosci:
1)obowiAzki
w zakresie
wsp6ldzia.lania
z funkcjonariuszem
kontrolujqcym
miejscepracy;
2) zakreszadahochronnych.
'zatrudnionych
w grupie moznawyznaczyC
S 103.Sposr6dosadzonych
grupowego,
osadzonego
kt6regoobowiAzki
okreSladyrektor.
pozaustalonymi
osadzonego
jego pracy,a takzew odmiennych
godzinami
s 104'zatrudnienie
niz
ustalonewarunkach,wymagakazdorazowo
zgody dyrektorai okresleniaprzez niego sposobu
dozorowania
lubkonwojowania
zatrudnionego.
jednostkiorganizacyjnej
alboosobaprzezniegoupowazniona
s 105'1. Kierownik
podejmuje
decyzjg
o uzbrojeniu
i wyposazeniu
konwojuorazwyznaczadow6dcekonwojui konwojent6w.
2...wyposa2enie
i uzbrojenie
konwojuustalasie w zaleznosci
od warunkowi trasykonwojowanra,
odleglosci
do
przeznaczenia,a takze liczby osadzonychoraz ich za$oz;nia dla
miejsca
_
bezpleczeistwa
konwoju.
jednegoosadzonego
s 106.1-Do konwojowania
lub grupy do 1o osadzonych
wyznaczasig co
najmniejdw6chkonwojent6w.
2 W zanadziekarnymtypu zamknigtego
w sytuacjizagro2enia
zyciaosadzonegodyrektorlub osoba
go. zastepuiEcamoze podiEc decyzjg o konwojowaniuosadzonegow czasie przewozeniago
pojazdem
sanitarnym
zakladuopiekizdrowotnejpzez jednegofunkcjonariusza.
3. skazanyzakwalifikowany
do odbywaniakary w zakladzietypu p6lotwartegolub otwartegomoze
przezjednegofunkcjonariusza.
by6konwojowany
4. skazany zakwalifikowanydo odbywaniakary w zakladzietypu p6totwartegozatrudnionybez
konwojentalub skazany zakwalifikowanydo odbywania kary w zaKtadie typu oM;rtego
- w pzypadku kotzystaniaz zabiegowlub hospitalizowania
w pozawigziennym
z-akaozieopieki
- mo2eudaCsie tam bez konwojenta.
zdrowotnej
5. W. pzypadku konwojowaniaskazanych,o kt6rych mowa w ust. 3, konwojentmoze by6
nieuzbrojony.
uzasadnionych
przypadkach,
s 107. w szczeg6lnie
osadzonypzebywajqcy
w zakladzieopieki
j innej,-nEOtiZize;ze wzglgdu na
zdrowotnej,
b.y9.
konwojowany
przez
funkcjonariuszy
.Toie
polozenie
zakladuopiekizdrowotnej,
jednostki
organizacyjnej.'
s_l08.Kierownikdzialu.ochronylub upowazniony
pzez niegofunkcjonariusz
informujedow6ocq
KonwoJu
Innego niz sluzby wigziennej w zakresiecharakterystykikonwojowanegoosadzonego
niebezpiecznego.
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s 109.Konwojowaniepieszo odbywasie pojedynczolub w grupie w szyku zwartymw kolumnre
marszowej,
zgodniez pzepisamio ruchupieszym
pubiicznych.
na drogach
osadzonego
s 110.1. Do konwojowania
niebezpiecznego,
wykotzystuje
siesamochody
wiezniarki.
2.Konwojowanie
osadzonych
niebezpiecznych
odbywasie pojedynczo
lub w grupachnie wigkszych
ni2ttzyosobowe.
3.Konwojowanie
grupy osadzonychniebezpiecznych
realizuje Grupa Interwencyjna
sluzby
Wieziennej.

Rozdziaf5
-warunki wstepu na teren jedno-stekorganizacyjnychsru2bywieziennej os6b niebgdqcych
funkcjonariuszamilub pracownikamisruzbywigziennejarbripraiownikimi pzywiglzieirnyctr
zaklad6wpracy
s111' 1..Do jednostekorganizacyjnych,
na podstawiedokumentuumozliwiaiqcego
ustalenie
tozsamosci
izajmowanego
stanowiska
lubpelnionej
funkcji,mog4wejs6
w porzedziennej
i nocne;:
1) Minister sprawiedliwogci,sekretaz stanu i podsekretarzestanu w Ministerstwie
SprawiedliwoSci:
2) Prokurator
Generalnyorazjego zastepcy;
3) kierownicy
kom6rekorganizacyjnych
Ministerstwa
Sprawiedliwo6ci
4) PieMszyPrezesiprezeslS4duNajwyzszego;
5) Rzecznik
PrawObywatelskich;
6) wla6ciwyze wzgleduna siedzibetejjednostkisedziapenitencjarny.
2. Na podstawiedokumentuumozliwiaiqcego
ustalenietozsamoscimogq wejsc do jednostek
organizacyjnych
w porzedziennej,a w porzenocnej- jezelizostaloto okreslo'nl- osobyupolwiJnione
plsemnieprzezpodmiotywymienjonew ust_1 lubpnez DyrektoraGeneralnego.
sl12' Do jednostkiorganizacyjnej
na..podstawie
regitymacji
sruzbowejmogEwejs6w porzedziennel
i nocnejwlaSciwi
ze wzglgduna siedzibg
tejjednostki:
1) prezesiwiceprezes
sqduapelacyjnego;
2)
sEdu .okregowego i rejonowego oraz pzewodniczqcy wydziatu
f:,1"-.-^,i
,y,:"p*.p:
j sedziowie
penrtencJarne9o
penitencjarni;
3) prokuratorzy
apelacyjni,okr?gowiirejonowiorazichzastepcy;
4) prezesiokregowegoi garnizonowego
sEduwojskowego
i-ictLzastgpcyorazsgdziowiesprawuJqcy
nadz6rpenitencjarny;
5) wojskowyprokuratorokregowyi garnizonowy,
a tak2eszef osrodkazamiejscowego
wojskowe.l
prokuratury
okrggowej.
s 113.1. Do jednostkiorganizacyjnej
na podstawie
regitymacji
sluzbowejmogqwejs6w godzinach
uzgdowania
adminishacji,
celemdokonania
czynnosci
sluzbowych:
1 ) sedziowie,
asesorzy
i aplikanci
sadowi;
z) prokuratozy,asesorzyi aplikanciprokuratorscy;

advyokaci
i aplikanciadwokaccy;

4) Kuratozysqdowi;
5) funkcjonariuszePoricii. Aoencii..

wewnetznego, Agencji wywiadu, strazy
Granicznej
i zolnierze
2andjrmerii.Bezpieczeristwa
Woiskowei.
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2. Kierownikjednostkiorganizacyjnejmoze wyraziezgode na wejsciedo podregrejmu jednostki
w godzinachurzedowaniaadministracji,
na podstawieregitymacjisruzbowejlub doiumentu
umozliwiajEcego
ustalenie
tozsamosci,
innychos6bniZwymienione
w ust 1.
3. W szczeg6lnie
uzasadnionych
przypadkach
osoby,o kt6rychmowaw ust. 1 i 2, mogewejs6do
jednostkiorganizacyjnej
r6wnie2po godzinachurzedowania
jezelijest to ronieczneze
administracji,
wzglQduna charakterwykonywanych
czynnosci,po upzednim uzgodnieniu
z kierownikiem
teJ
jednostki
lubosobEprzezniegoupowaznion4
4. w uzasadnionychprzypadkachosoby, o kt6rychmowa w ust. 1 i 2, mogq otrzyma6
stata
przepustk€uprawniajqcEdo wstepu na teren jednostkiorganizacyjnej.
Siaq firiepusikg mozna
-uniewaznienia
uniewazni6
w kazdejchwiribez podaniaprzyczyi.Upowazni6ny
oo
st;bj p;zepustki
jestorgan,kt6ryja wystawil.
4' osoby,o kt6rychmowaw ust 1 i 2, w trakciepobytuna tereniejednostkiorganizacyjnej
wyposaza
siew identyfikator.

w porzedziennej
inocnejnapodsrawie
tesitymacji
stuzbowej
tub
Lllloll?.Tlilli
.919,111.9..vinui
ustatenie
panstwowej
tozsamosci
mosE
wejsc
funkcjonarius2e
!,::9:- 'ozarne1.
3:i:i:i,y r pracownicy
:::1llyi1iq*so
rrrazy
.pogotowiaratunkowegooraz innych sruzb irdzieraiacychpomocy,

wezwaniprzezkierownikatej jednostki.

s115'osoba uprawnionado widzeniaz osadzonymwchodzi do jednostki organizacyjnei,
w ustalonych
dniach i godzinachodbywaniawidzeri,po okazaniui z'deponowaniu"
aoiuo'"ntu
umozliwiajqcego
ustalenie
tozsamosci.
s 115.1. zasady-wstgpudo jednostkiorganizacyjnej
emeryt6wi rencist6wsruzbywieziennejoraz
czlonk6wrodzinfunkcjonariuszy
i pracownik6w
oiiesta wtasiiwykierownikjednostriorga;izacyjiej.
2 osoby, o kt6rych mowa w ust. 1, wcho.rzqna teren jednostki organizacyjnej podstawie
na
dokumentu
umoZliwiajEcego
ustalenie
tozsamosci.
s117'Pobyt na. tereniejednostkiorganizacyjnej
os6b wymienionych
w s 1,ri - 115 podrega
ewidencjonowaniu.

Rozdziaf6
Przepisypzej6ciowe i kofcowe
$ 118,Plany ochrony opracowanena podstawieprzepis6wdotychczasowych
obowiEzujqdo
czasuzastqpieniaich-instrukcjami
wydanymina podstawieniniejszego,orpor[qi..n u
.ochronnymi
nie p62niejjednak
niZ3 miesiqceod dniawejSciaw 2ycieniniejizegorczgotz1dzenia.
s 119. Traci.moc rczporzqdzenieMinistrasprawiedriwosci
z dnia 31 pa2dziernika2003 r.
w sprawie
sposob6w
ochronviednostek
organizacyjnych
sruzbywiezienneito..'u. r.riigr, pol.igoz,
z 2007Nr39,poz.463).
S 120,Rozpozqdzenie
wchodziw 2yciepo uplywie
tzech miesigcy
od dniaogloszenia.
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UZASADNIENIE

Rozporzqdzenie
stanowirealizacjg
upowa2nienia
ustawowego
zawartego
w art.
249 s 3 pkt 4 ustawyz dnia 6 cze*ca 1997r. - Kodekskarnywykonawczy
(Dz.u.
z 1997r. Nr 90, poz.557,Nr 160,poz.1083,21999r. Nr 83, poz.931,z 2000r. Nr
60, poz.701,Nr 120,poz.1268,Nr 122,poz.1318,z 2001r. Nr 98, poz.1071,Nr
1'11
, poz.1194,Nr 151, poz.'1686,
z 2002r. Nr 74,po2.676,Nr 121,poz.1033,Nr
200,po2.1679,z 2003r. Nr 1t1,poz.1061,Nr 142,po2..1380,
Nr 179,po2.1750,
22004r. Nr 93,poz.889,Nr 210,poz.213b,Nr 240,po2.2405,Nr 243,poz.2426,
Nr273,poz.2703,z 2005r. Nr 163,poz.1363,Nr 178,poz.1479,z 2006r. Nr 104,
po2.708,Nr 226,poz. 1648,z 2007r. Nr 123,poz. 849,z 2008r. Nr 123, poz.849,
Nr 214,poz.1344,z 2009r. Nr 8, poz.39, Nr 22, poz.119,Nr 62, po2.504,Nr 96,
p o z . 6 2 0N, r 9 8 ,p o z . 8 ' 1 7N, r 1 0 8 p
, o 2 . 9 1 1N, r 1 1 S , p o z . 9 6 N
3 ,r 2 0 1 , p o 21. S 4 0N, r
206,po2.1589,22Q10
r. Nr 125,poz.842)
Projekt rozporzqdzeniazastgpuje obowiqzuiqce rozporzqdzenieMiniska
sprawiedliwosciz dnia 31 pa2dziernika2003 r. w sprawie sposob6wochrony
jednostek organizacyjnychStuilby Wiqziennej (Dz. U. Nr 194, poz.
1gO2)
uwzglqdniaiqc
w szczeg6lnoscikoniecznos6dostosowaniaprzepisudo zmian
jakie nastqpilyw sluZbiewigziennejw wynikureformy,postgpjaki
strukturalnych,
nastqpilw dziedziniemozliwychsposob6wochronyoraz wypracowanych
nowycn
procedurpostepowania
z osadzonymi.
ocena kilkuletniego
okresuobowiqzywania
wskazanegowy2ejrozporzqdzenia,
uzasadnilapotrzebgdokonaniazmianniekt6rych
unormowah
w niej zawartychnie tylko w celu dostosowania
do reali6wobecnej
rzeczywisto6ci,
ale r6wniez koniecznymokazalo sig uwzglgdnienienowych
rozwiqzah.Praktykawykazalanietrafno66pewnychuregulowafi,kt6re spowodowaly
znaczne zbiurokratyzowaniepewnych czynnoScinp. stworzenie kilku rodzaj6w
przepustekuprawniaiqcych
do przebywania
osadzonegopoza terenemjednostki
organizacyjnej,
ksiqzkizatrudnieniaorazzajg6szkolnych.
Poszczeg6lne przepisy przedmiotowegoprojektu rozpozqdzenia malq
zr62nicowany
charakter.Niekt6rez nich s4 praktycznierzecz ujmuiqc,drobnymi
korektami,kt6rych celem jest poprawnos6regislacyjna,inne maiq charakter
systemowy,statuuiqcfilozofigsprawniejszego
i erastyczniejszego
sposobuochrony
jednostekorganizacyjnych
sluzby wigziennej.w projektowanym
rozporzqdzenru
wprowadzonor6wnoczesnienowq systematykg,kt6ra ma uczynicpzedmiotowyakt
prawnybardziejprzejrzystymi sp6jnym.
w rozporzqdzeniuokresrono szczeg6rowesposoby ochrony jednostek
organizacyjnych
Stu2by Wigziennej,formy ochrony tych jednostek, spos6b
postepowania
z osobamiosadzonymi,
obowiqzki
funkcjonariuszy
oraz pracownik6w
slu2bywigziennejorazwarunkiwstepuna terenjednostekorganizacyjnych
Sruzoy

Wigziennej os6b niebgdqcychfunkcjonariuszamilub pracownikamiSluzbv
Wigziennej.

Rozdzial| (S3- 518)
w rozdzialetym r62nicujesig sposobyochronyjednostekorganizacyjnych
StuzbyWigziennejw zaleZnoSci
od typu zakladu(S4 - S1O).W projektowanym
rozporzqdzeniu
zrezygnowanoz dotychczasobowiqzuiqcych
dw6chform ochronytj.
system6wi sposob6wochronyjednostekpenitencjarnych,
zastgpuiqcje jeon4
sposobami
ochrony.w projekciezaproponowano
scislepowi4zanie
sposobuochrony
z typem zakladuopisanymw kodeksiekarnymwykonawczym. Dotychczasowe
unormowaniewprowadzalododatkowopodzial system6w ochrony na: pelny,
uproszczony
oraz ograniczony.w s 11 - 14 0pisanozasady przeprowadzania
jednostekorganizacyjnych
rozpoznania
orazinnychmiejscprzebywania
osadzonycn
celem okreslenia odpowiedniegosposobu ochrony. wprowadzone zm*ny,
w stosunkudo obecnieobowiqzuiqcego
pzepisu, zwi4zanesq z uerastycznieniem
i uproszczeniem procedury przeprowadzenia rozpoznania. Na podstawie
przeprowadzonego
rozpoznaniasporzqdzasig instrukcjg ochronnq iednostki
organlzacyjnej.
s 15 - g 18 okresraiqzasadytworzeniainskukcjiochronnej,
dokumenty,
kt6rewchodzqw jej sklad,ilos6egzemplarzy,
elementyjakie powinna
zawiera'' procedura podejmowania dziatah ochronnych oraz alarmowania.
Dotychczas
obowiq.zuiEcy
pran ochronyjednostkiorganizacyjnej
byr dokumentem
bardzo rozbudowanym,zawierarwiere zbgdnych erement6w nieprzydatnycn
w biezqcejpracyos6b nim sig posluguiqcych.
wprowadzenie
dokumentuw obecnej
formiepozwolina efektywniejsze
wykorzystanie
informacjiw nim zawartych.
Rozdzialll (S19- S32)
W rozdzialetym okreSlasig og6lnezasadypostgpowania
funkcjonariuszy
i pracownik6ww kontakcie z osadzonymioraz ich obowi4zki w zakresie
przeciwdzialania
naruszeniuustalonegoporzqdkulub bezpieczeristwa
jednostki
organizacyjnej
(S 19). W S 20 i 21 okreSlonowyposazenieceli izolacyjnej
przeznaczonejdo wykonania kary dyscyprinarnei,mozriwosi umieszczenia
osadzonegoukaranegokarq dyscyprinarnq
umieszczenia
w ceri izoracyjnej
oraz
mo2liwo56umieszczeniaw takiej ceri innego osadzonego,niz ukaranegokarq
dyscyplinarnq
proponowanerozwiqzanie
umieszczenia
w ceri izoracyjnej.
umozriwi
bardziejefektywnewykozystanieposiadanychmiejsczaKwaterowania
osadzonvch.
co w obecnych reariachfunkcjonowania
jest niezmiernieistotne dra sluzby
Wigziennej. Przebywanieosadzonegow takiej celi nie bgdzie wiqzai
sig
dodatkowymidolegriwosciami,gdyz nie bgdzie on pozbawiony uprawnieri
w odr62nieniu
od osadzonegoukaranegokarE umieszczenia
w ceri izoracyjnej.
sluZbawigzienneobecniedysponuje
342takimicerami.wykorzystanie
ichao cetow
og6lnych
pozwolina bardziejelastyczne
rozmieszczenie
osadzonych.
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W S 22 - 32 opisano zasady postgpowania
z osadzonyminiebezpiecznymi,
wyposa2eniecel oraz innych pomieszczehprzeznaczonychdo pobytu takich
osadzonychoraz zasady kontrolitych cel i pomieszczefi.ponadto okreslono
wyposazenie
funkcjonariuszy
wykonuiqcych
obowiqzkisluzbowew bezposrednim
kontakciez osadzonyminiebezpiecznymi.
w dotychczasobowiq.zui4cym
przepisie
dopuszczanomo2liwo56umieszczaniaosadzonegoniebezpiecznego
w celach
usytuowanych
poza oddzialamidla tej kategoriiosadzonych.
podyktowane
to bylo
brakiemwystarczaiEcej
ilosci miejscw oddzialachmieszkalnych
dla osadzonych
niebezpiecznych.
w chwiliobecnejfunkcjonuje
15 takichoddzial6w,rozlokowanych
praktyczniewe wszystkich wojew6dztwachw kraju. pojemnos6 tych oddzial6w
pozwalana wlasciwerozmieszczenie
wszystkichosadzonychniebezpiecznych.
Na
oddzialachtych slu2bg pelniq dobrani i wyselekcjonowani
funkcjonariusze,
odpowiedniowyszkolenii posiadaiqcyodpowiedniepredyspozycjezawodowe.
Ponadtooddziatyte s4. znacznie repiej vvyposazoneod cer usytuowanychpoza
oddzialamidla tej kategoriiosadzonych,
w zabezpieczenia
techniczno-ochronne,
Srodkiochronyosobistejfunkcjonariuszy
isystemzapewniai4cy
stalymonitoring
wraz
z rejestraciqobrazu lub d2wigku. proponowane rozwiqzanieprzyczyni sig do
zmniejszenia
wystgpowania
pzez osadzonego
ryzykapopernienia
samob6jstwa
rub
podejmowania
innychzachowa6autodestrukcyjnych.
Rozdziallll (S33- S 93)
w rozdzialetym okreSlonominimalnq liczebnos6zmiany pelniqcej sluzbg
w jednostceorganizacyjnej,
zasady podreglosci
sluzbowejfunkcjonariuszy,
czas
pelnieniasluzbyna okreslonych
stanowiskach,
po kt6rymnale2yfunkcjonariuszowi
zmieni6miejscepetnienia
slu2byorazwyposazenie,
jakiemo2namu przyzna6
($ 33 _
przepisiefunkcjonariusze
s 38). w dotychczasowym
mogri pelni6 sluzbe na
stanowiskachi posterunkach.w projekcie zrezygnowanoz nazewnictwa
co ulatwi poslugiwaniesig ta terminologiq.obecna definicja
,,posterunek",
jest poiqciemszerszymi w swojej tresci zawiera wszelkieelementy
,,stanowisko"
definicji,,posterunku". Okre6lonostanowiska,na jakich mogq petnid sluzOg
funkcjonariusze
wyposazeni
w broriparnq(g39).Dotychczasowy
przepiszezwarar
na
posiadaniebroni w wartownijedynie dow6dcyzmiany.Zaproponowana
zmiana
uprawnia,do posiadaniabroni w wartowni,innegofunkcjonariusza
szczeg6rnie
w sytuacjikoniecznosciopuszczeniajej przez dow6dcazmiany,co w praktyce
zachodzi bardzo czgsto. podstawowe obowiqzki funkcjonariusza(g 4,1) oraz
obowiqzkifunkcjonariuszyna poszczeg6lnych
stanowiskach(S 42 _ S 63).
wprowadzononowy przepis nakradaiqcyodpowiedziarnos6
za ustaren
ie oraz
realizacjgsposobuochronyjednostkiprzez dyrektora.przepisten jednoznacznie
precyzujeodpowiedzialnos6
dyrektoraza ustaronyspos6bochrony,jednoczesnie
daiqc mu mozliwo66erastycznegoksztaltowaniasposobu ochrony jednostki.
okreslonojednoznacznieobowiqzekkierownikaochrony opracowaniainstrukcji
ochronnej
orazinstrukcjistanowiskowych.
Dotychczasowy
przepisjedynieuprawnial
go do brania udzialu w opracowaniutych dokument6w.praktycina
rearizacja
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dotychczasowego przepisu wskazuje na koniecznosC wprowadzenia
zaproponowanego rozwiqzania. Zrezygnowano z zapis6w dotyczqcycn
pzyjmowanie,
wydawaniei zwalnianie
po godzinachpracyadministracji,
osadzonych
o ile nie pelnidy2urufunkcjonariusz
dzialuewidencjiprzezdow6dcazmianygdyZ
uregulowania
w tym zakresieznajdujqsigw rozporzqdzeniu
Ministrasprawiedliwosci
z dnia 13 stycznia2Q04 r. w sprawieczynnosciadministracyjnych
zwiqzanych
z wykonywaniemtymczasowegoaresztowaniaoraz kar i srodk6w przymusu
pozbawieniewolnoscioraz dokumentowania
skutkui4cych
tych czynnosci(Dz. U.
z dnia3 lutego2004r.)
Dotychczasowy
przepisnakladalobowiqzekprowadzenia
ksi4zkiprzebiegusluzby
oddzialowego.Powodowaloto koniecznos6anga2owaniafunkcjonariuszydo
opisywania
zbgdnychczynnosciudokumentowanych
w innejformielubwynikai4cycn
z obowiqzk6wna nich nalozonychnp. rozpoczgciei zakoiczenie stu2by,zdarzenia
nadzwyczajne,stosowdnie Srodk6w przymusu bezposredniego,czynnosci
wynikaiqcychz porzqdku wewnetrznego.Zaproponowanezmiany umozriwiq
rezygnacjg
z dotychczasowej
formyprowadzenia
przezoddzialowego.
dokumentacji
w s 63 wprowadzono
og6rnyzapis,naktadaiqcy
na funkcjonariusza
obejmui4cego
sluzbgna stanowisku,obowiqzeksprawdzeniailosci osadzonych,stanu i ilosci
dokument6w
znajduiqcychsig w miejscupelnieniasluzby,stan i ilos6 srodk6w
sygnalizacjii lqcznoscioraz sprzqtui urzqdzefiprzeciwpo2arowych
znajdui4cychsig
w rejoniejego stanowiskaorazstan zabezpieczefi
ponadto
techniczno-ochronnych.
okreSlono
konieczno56
niezwlocznego
meldowania
przelo2onemu
o przyjgciustuZby
orazo stwierdzonych
nieprawidlowosciach,
brakachlub usterkach.Dotychczasowo
obowiqzki te zawarte byty indywidualniew poszczeg6lnychobowiqzkacn
funkcjonariuszy.
wprowadzenietych zapis6w,jako odrgbnqiednostkgredakcyjnq,
jest rozwiq.zaniem
praktyczniejszym
dotyczqcymwszystkichfunkcjonariuszy.
w s 64 opisanoobowiqzkifunkcjonariusza
w przypadkuucieczkiosadzonego.
okre5lono,
kiedyfunkcjonariusz
ma obowi4zek
podiq6poscig,a kiedymozeod niego
odstqpi6.
W dotychczasowych
przepisach
kwestiata bylanieuregulowana.
w $ 65 wymieniono
przedsigwzigcia
ochronne,
a w g 66 i 67 om6wionozasady
i spos6b ewidencji ruchu w jednostce penitencjarnej.Zmieniono zasaoy
ewidencjonowaniaruchu poprzez rezygnacjg z dotychczas obowi4zujqcej
dokumentacji
i uproszczenieprocedurydokumentowania
jedynie do oddiialowej
ksiq2kiruchu. odstqlcionood prowadzeniaszeregu dokument6wtakich jak
przepustka
wewnQtrzna,
ksiqzkazatrudnienia
osadzonych,
ksi4zkazaiqi szkolnych,
ksiq2kazglaszaiqcychsig do lekarza.wigkszosi tej dokumentacjibyla dublowana
np' ewidencjazatrudnieniaosadzonychprowadzonajest w kartach pracy,
uczestnictwow zajgciachszkornychw dziennikachrekcyjnycha wizyly u rekarza
w ksiq.2eczkach
planowanajest niewielkazmianaw obecnie
zdrowiaosadzonych.

ooowlezujacymwzotze oddziatowej ksiqzki ruchu poprzez dodanie rubryki
okreslaiqcej
osobq inicjuiqcEdany ruch np. kierownikdzialu, dow6dcazmiany.
Pozwolito na pelnakontrolgprzemieszczania
sig osadzonychpo tereniejednostki
pzy jednoczesnejrezygnacjiz dotychczasobowiq.zui4cej
dokumentacji.
w $ 68
okreslonozasady dozoru osadzonychzatrudnionychna terenie jednostkioraz
przejgciadozoru przez innego pracownikarub funkcjonariusza
w przypadku
koniecznosci
opuszczenia
miejscazatrudnienia
pzez osobgdozorui4cq.w s 69 i 70
okreslono
zasadyotwierania
wejs6na terenjednostkiorganizacyjnej
orazcelw porze
nocnej,spos6b przeprowadzenia
apelu, organizacjispacer6w(S 71 i 72) oraz
postgpowaniez kluczami (s 73 i 74). w projekcie rozporz4dzen
ia proponujesig
odstqpienie od rygorystycznych i niepraktycznych zapis6w dotyczqcych
ewidencjonowania
i przechowywania
kart erektronicznych
. Zasadypostgpowania
z tyminosnikami
regurowane
bgd4przezkierownika
jednostkiorganizacylnej.
w g z5
okre5lonozasady postgpowaniaz przedmiotaminiedozworonymi.
w projekcie
odstqpiono
od dotychczasobowiq.zuiqcych
niepraktycznych
procedurpostgpowania
z tymi przedmiotamina rzecz zindywiduarizowania
zasad postgpowania
z nimi
w poszczeg6lnych
jednostkachorganizacyjnych.
W S 76 i77 opisanospos6b
nadzoru nad pojazdami nienarezqcymi
do sru2by wigziennej oraz organ6w
bezpieczeristwa
pubricznegow trakcie ich pobytu na terenie jednostkioraz
zaladunkutych pojazd6w.w s 79 i g0 uszczeg6rowiono
i doprecyzowano
spos6b
przeprowadzania
kontroli osobisteji pobie2nej.w dotychczasobowiqzuiqcycn
przepisachnie okreslonoszczeg6rowego
sposobuwykonywaniakontrori;s;;istej
osadzonego
ograniczai4c
siq tyrkodo wyszczeg6rnienia
zakresutej kontrori(g 116
ust. 3 Kkw)' Proceduryte stanowiqrearizacjgzapis6wustawowychKkw w zakresie
obowiqzk6w
funkcjonariuszy
jak r6wnie2zasadpostgpowania
osobamiosadzonymr
w zakladachkarnychi aresztachsledczych. Koniecznosd
uregulowania
tej materii
zglaszana byl r6wniez przez Rzecznika praw obywaterskich. projektowane
rozwiqzaniejest podobne w swoim zakresie do uregulowari obowiqzujqcych
w krajachUniiEuropejskiej
m.in.w WietkiejBfianii.
Wprowadzonozapis uprawniajqcyfunkcjonariuszy
do podjgcia czynno6ci
zmierzai4cychdo ustareniaczy osadzonyznajduje sig pod wprywem6rodk6w
odurzaj4cych,psychotropowychlub alkoholu. Czynno5ci te majq
na celu
wytypowanie
osadzonych,
kt6rzynaruszyli
pkt4Kkw.
art. 116a
w s 8'l - 83 okresronoszczeg6towe
zasady przeprowadzania
kontroricel
i pomieszczeri
oraz kontrorigenerarnej
wyszczeg6rniaiqc,
co podregasprawdzeniu
w trakcieich wykonywania,
ktoje przeprowadza
jaki
iw
spos6bnalezypostgpowa6
w trakcieich wykonywania.
wprowadzonomozriwos6
kontroriwyznaczonego
ielonu,
pawilonulub oddziarumieszkarnego.
Dotychczasowy
brak uregurowafiw rym
zakresiepowodowar'ze w przypadkukoniecznosciprzeprowadzenia
kontrori
pewnegorejonujednostkiczgstodyrektorzy
podejmowari
decyzjgo przeprowadzenru
powodowaro
kontroligeneralnej.
to niepotrzebne
angazowanie
duzychsil i srodk6w
i konieczno56
kontrolicalegoobszarujednostki.

w s 84 okre6lonozasadyoraz zakresinspekcjirealizowanych
w jednostkach
organizacyjnych
oraz spos6bdokumentowania
ich przeprowadzenia.
odstqpionood
okre6lania zakresu przeprowadzaniainspekcji, tym samym umo2liwiai4c
zarzqdzlqcyminspekcjgelastyczneokreSlenie
zakresukontroli.
odstqpionow g 85 od szczeg6rowej
regulacji
zasadwstgpuna terenjednostek
organizacyjnych
funkcjonariuszy
i pracownik6w
wprowadzai4cuniwersalnyzapis
uprawniaiqcy
do wejSciana ichterenw zaleznosci
potrzeb.
od uzasadnionych
W S 86 - 87 opisano zabezpieczenia
techniczno- ochronne,kt6re mog4 byi
stosowane w zabezpieczeniuochronnym jednostek organizacyjnychoraz
usytuowanie
wytqcznikaenergiielektrycznej
dla zakladulub poszczeg6lnych
jego
rejon6w. Do katalogu zabezpiecze(ttechniczno- ochronnychwtqczono srodki
sygnalizacjii lqczno6ci,kt6re w obowiqzuiqcymprzepisie nie byly wlaczonedo
przedmiotowej
kategorii.Do srodk6wtych nale2qurzqdzeniado kontrolios6b,
baga2y,pojazd6wi ladunk6w,srodkil4cznosciradioweji przewodowej,
instalacja
ptzyzryowa oraz Srodki alarmowania. Srodki te sq integralnq czg6ci4
zabezpieczenia
ochronnegojednostekorganizacyjnych.
w s 88 opisanospos6brearizacji
czynnosciprofiraktycznych
oraz spos6bich
realizacjiprzez funkcjonariuszyi pracownik6w.w ust. 2 dodano obowiqzek
okre5lenia pvez dyrektora zasad i sposobu gromadzenia, pzetvtarzania
i przekazywania informacji pozyskanych w wyniku rearizacji czynnosci
profilaktycznych.
w S 89 - 90 zdefiniowano
dzialaniaochronneoraz okresrono
obowiqzkikierui4cegotymi dziataniami.
odstqpionood dotychczasowego
zapisu
umozliwiaiqcegopowierzenie kierowania dzialaniami ochronnymi innemu
funkcjonariuszowi
ni2 kierownikjednostki.znaczenie oraz zakres podejmowanycn
dzialafiwskazujena koniecznosdpowierzeniaroli kieruiqcegotymi dzialaniami
wylqcznie kierownikowi jednostki organizacyjnej.Takie roruiqzanie pozwoli
zrezygnowa1
z konieczno5ci
obligatoryjnego
powohTwania
sztabu.Decyzjgw tym
zakresiepodejmujekierownik
jednostki.
W S 91 - 92 opisano wzmocnieniesposobu ochrony w przypadkach
uzasadnionychwzglgdami bezpieczeristwa. odstqpiono od
wznaczania sluzby
oficerady2urnegouznaiqcpozostaleerementywzmocnienia,
jako wystarczaiqce.
obecny poziom wyksztarcenia oraz wyszkorenia kadry dow6dczej poa^tara
zrezygnowae z konieczno6cipowolywan
ia oficer6wdy2urnych.
w s 93 okresrono zasady doskonareniasprawnosci funkcjonariuszy
jednostekw dzialaniachochronnych.Zmniejszonoczgstofliwos6
i pracownik6w
przeprowadzania6wiczeri doskonalqcychoraz wprowadzonoobowi4zek
udzialu
w doskonaleniu jednostek organizacyjnychporicji i strazy pozarnel.
Przeprowadzanie
tak zlo2onegodoskonalenia
zawodowegofunkcjonariuszy
kilku
rodzaj6wslu2bwymagazaanga2owania
du2ychsil i Srodk6w,dlategote2 proponuje
sigograniczenie
czgstofliwosci
ich rearizacji
dojednego6wiczenia
rocznie.
RozdziallV (S94 - 5109)

W rozdzialetym om6wionezostalyzasadywypuszczeniaosadzonegona
zewnEtz jednostki (S 94). W proponowanym rozwiqzaniu zrezygnowano
z dotychczasobowi4zujqcychkilku wzor6w przepustek na rzecz jednego
uniwersalnego.
Ponadto pranuje sig wydawaniekazdemu osadzonemukarty
to2samosci,
na czas samodziernego
pobytupozaterenemjednostkiorganizacyjnej,
kt6raumo2liwipetnqidentyfikacje
osadzonego.spos6b zatrudnienia
osadzonycn,
oraz konwojowaniaw trakcie zatrudnieniazawarto w
g5-g8.
Zatrudnienie
s
osadzonych,
tak jak dotychczas,rearizowane
bgdziew trzechsystemach:pefnym
zmniejszonym
i bez konwojenta.proponujesig odstqpienieod obligatory.lnego
wyznaczania
posterunkuuzbrojonego
w riniiogrodzeniaochronnegow przipaotu
zatrudnieniaw pelnym systemiekonwojowania.
pozwoli to na odstEpienieod
koniecznoSci angazowania dodatkowych funkcjonariuszy
w mielscach
niewymagai4cych
wystawiania
takiegoposterunku,
w g 99 okreslono, porini"n
zawieral,protok6l rozpoznaniamiejsca pracy. Ma to na ceru ujednoricenie
"o
oraz
ograniczeniedo niezbgdnegominimuminformacjizawartychw
sporz4dzanycn
protokolach.okresronodokumentacjg,
jakq powinienposiada6konwolentgrupy
roboczei(s 100) onz zaprcponowanonalo2eniena dyrektoraooowiq.zku
ustarenia
planukontrolimiejscpracy osadzonych(s 101).Dotychczasowy
przepisnakladal
obowi4zek
sporz4dzan
ia dodatkowej
pisemnejinstrukcji
dla pracownika
kontrahenta,
jako zalqcznikdo umowy o zatrudnienie.w projekcie
odstqpionood sporzqdzania
takiejinstrukcji(s 102),zawieraiqcpelenzakresniezbgdnych
informacjiw umowie
zawieranejz kontrahentem.obowiqzek zawarciainformacji,
dotyczqcychzadah
ochronnych,spoczywa6wigc bgdzie na kontrahencie,
kt6ry powinien zawrze|
stosowneinformacjew umowachz pracownikami.
w s 103 okresronomozriwosc
wyznaczenia
osadzonegogrupowegodra osadzonych
zatrudnionych
w grupieoraz
nafozono
obowiqzekna dyrektoraokresrenia
jego obowi4zk6w.
Jest to rozwi4zanie
obecniefunkcjonuiqce.
g 104 okresrawarunkijakie powinnyby6 spelnionele2eri
zachodzikoniecznos6
zatrudnienia
osadzonego
poza ustaronymi
godzinamiiracy
lubw odmiennych
niz ustaronewarunkach
pracy.w s 105- 1100m6wionozasady
konwojowania
osadzonych
orazwyposazenia
konwoju.w projekciezaproponowano
przepis umozliwiajqcyprzejgcie,w szczeg6lnieuzasadnionych
pzypadkacn,
konwojuprzez funkcjonariuszy
innej jednostkiosadzonegojrzebywajqcegow
zakladzieopieki zdrowotnej.Brak takiego uregurowaniaw
dotychczasowych
przepisachpowodowalkonieczno6cdowozeniafunkcjonariuszy,
czgsto z do56
odlegtychmiejscowosci,
do zaklad6wopiekizdrowotnejw miejscowosci,
w kt6rej
miescilasig inna jednostka organizacyjnasluzby wigziennej. pozwori
to na
racjonalniejsze
wykorzystanieposiadanychru.ob6* rudzkich oraz obnizenie
koszt6wkonwojowan
ia osadzonych.
R o z d z i a N( V
Slrl-Sli7)
w rozdziare
tym om6wionowarunkiwstgpuoraz ewidencjipobytuna
teren
jednostkiorganizacyjnej
os6b niebqdqcychfunkcjonariuszami
pracownikami
rub
sluzbywigziennei(g 111 - 117).w propono*unyrrozwiqzaniu
rozszerzono
katarog
5b

os6buprawnionych
do wejsciana terenjednostekorganizacyjnych,
w porzedziennej
i nocnej, o wlaSciwegoze wzglgdu na siedzibg tej jednostki sgdziego
penitencjarnego.
w pozostalych
zapisachdokonanojedyniekorektredakcyjnych,
bezzmianyw istotnyspos6bichtreSci.
RozdzialVl (S 118- S 120)
W rozdzialetym zawartoprzepisyprzej6ciowe
orazkohcowe

Projektowane
rozporzqdzenie
niejestobjgteprawemUniiEuropejskiej.
Projektowanerozporzqdzenie
nie podregaprocedurzenotyfikacjiw rozumieniu
przepis6wrozporzqdzeniaRady Ministr6wz dnia 23 grudnia 20e2 r.
w sprawie
sposobu funkcjonowaniakrajowego systemu noffikacji norm i przepis6w
technicznych
( Dz.U. Nr 239,poz.2039,zp62n.zm.)
Zgodniez art. s ustawyz dnia 7 ripca2005 r. o dzialarnosci
robbingowej
w p r o c e s i e s t a n o w i e n i a p r a w a ( D z . U . N r 1 6 91, 4
p1
o4
z .2 p 6 2 n . 2 m . ) p r o j e k t i o s t a l
umieszczony
w Biuretynie
Informacjipubricznej
na stronieinternetowej
Ministerstwa
SprawiedliwoSci.

OCENASKUTKoWREGULACJI
1. Wskazaniepodmiot6w,na kt6re oddziatujerozporz4dzenie.
Projekt rozporzqdzenia dotyczy funkcjonariuszy i pracownik6w Stu2by
wigziennej,os6b osadzonychw zakradachkarnychoraz aresztachsredczych
oraz
os6bubiegajqcych
sig o wstgpna terenjednostekorganizacyjnych.
2. Wynikiprzeprowadzonych
konsultacji.
Projekt rozporzqdzenia zostanie przedrozonydo konsurtacji Niezare2nemu
Samorz4dowemu
Zwiqzkowi
Zawodowemu
Funkcjonariuszy
i Pracownik6w
praw obywaterskichoraz Hersiiskiej
wiqziennictwa,Rzecznikowi
Fundacji
Prawczlowieka.wynikikonsurtacji
zostanqom6wionepo ichzakoficzenru.
3. Wplywregulacjina sektor finans6wpublicznych.
Przedmiotowa
reguracjanie spowodujekoniecznosci
poniesieniadodatkowych
wydatk6wz budZetupafistwa.

4. Wptywregulacjina rynek pracy.
Pzedstawionew projekcie rozporzqdzeniarozwiqzantaprawne nie
bgdq miaty
wptywuna rynekpracy.
5' wptyw regulacjina konkurencyjnos6gospodarkii przedsigbiorczos6,
w tym
na funkcjonowanieprzedsigbiorstw.
Projektowanerozporzqdzenienie bgdzie miaro wpiywu na konkurencyjnos6
gospodarkii przedsiqbiorczos6,
w tymtakzena funkcjonowanie
pzedsigbiorstw.
6. Wplyw rozporzqdzeniana sytuacjg i rozw6j region6w.
wejscie w zycie rozpiozqdzenianie bgdziemialo wpfywu na
sytuacjgi tozwlj
regionalny.
7. Wskazanie2r6delfinansowania.
Kosztyzwi4zanez wejSciemprojektowaneg
o rozporzqdzenia
pokrywanebqoq
z wydatk6wbie24cychwigziennictwa.

38

