
PROJEKT z dn. 10.02.12

ROZPORZADZENTE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI

z  d n i a . . . . . . . . . . . . . : .  . . . 2 0 1 1  r .

w sprawie sposob6w ochrony jednostek organizacyjnych Slu2by Wigziennej

Na podstawie art. 249 s 3 pkt 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. Nr 90, poz. 557 z p62. zm.1)) zarzqdza sie, co nastgpuje:

$ 1. Rozporzqdzenie okresla sposoby ochrony jednostek organizacyjnych sluzby wieziennej, w tym:

1) formy organizacyjne ochrony jednostek organizacyjnych Sluzby Wi€ziennej;

2) postepowanie z osobami osadzonymi w zakladach karnych i aresztach Sledczych;

3) obowiqzki funkcjonariuszy i pracownik6w sluzby wieziennej oraz pracownik6w przywi?ziennych
zaklad6w pracy, rearizowane przez nich przedsiewzigcia, dzialania ochronne i izynnosci
profilaktyczne;

4) ochrone-os6b osadzonych w zakladach karnych i aresztach sledczych w czasie ich konwojowanja
przez funkcjonariuszy SluZby Weziennej;

5) w.arunki wstepu na teren jednostek. organizacyjnych sluzby wieziennej os6b nie bQdEcych
funkcjonariuszami lub pracownikami sfuzoy Wig2iennel albo pracownit<ami przywigzien'nycn
zaklad6w pracy.

S 2. Uzyte w rozporzqdzeniu okreSlenia oznaczaj4

1) Centralny Zazqd - Centalny Zazqd Stuzby Wieziennej;
2) dow6dca zmiany - funkcjonariusza kieruiqcego zmiana iego zast?pc? arbo funkcjonariusza

kierujecego zmianq w wyodrgbnionym oddziale;
3) dozorowanie - ochranianie osadzonego na terenie jednostki organizacyjnej;
4) dyrektor - dyrektora zakladu karnego lub aresztu Sledczego albo jego zastepce;
5) Dyrektor Generalny - Dyrektora Generalnego Slu2by Wieziennej albo jego zastQpce;
6) dyrektor okregowy - dyrektora okrggowego Sluzby Wieziennej atbo jego zastgpcA;
7) funkcjonariusz - funkcjonariusza Sluzby Wi?ziennej;
8) iednostka organizacyjna - jednostke organizacyjnq sruzby wiQziennej, o kt6rej mowa

w art. I ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Sluzble Wieziennei (Dz. U. Nr 79, poz, 523, Nr 182,
poz. 1228, Nr 238, poz. 1S78);

9) kierownik jednostki organizacyjnej - odpowiednio Dyrektora Generarnego sruzby wieziennej,
dyrektora okrggowego sluzby wieziennej, Komendanta centralnego osrodka szkolenia

-' zmiany wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. u. Nr t6o, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931,z 10!0 r' Nr,60' poz.701, Nr 120, poz. 1268, Nt 122, poz. 1318,z2oo1r. rursa, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194, N; 151, poz.1686' .2  2002 t  Nt74 '  poz 676,Nr ' r21,poz.  1033,Nr)00,por . iozs, tzoos, . t t i111,poz.r061, t t i t+2,po. . !oeo,nrrzs,
po..1750,.22004 r. Nr 93, po..889, Nr.21o,.poz,2135, Nr)+0, poz. iqos, Nr zll, po2.2426, Nt i73, pd.'izos,-iioos ,. w,163' poz. 1363'Nr178,poz. 1479, z2oo6_t. Nr 1,04, poz. zoa, uizzo,poi. roas,ziooT r. ur 123, po!. e+s,.zdoai. 1irzr,poz 849' Nr214, poz. 1344.z2009 r. Nr8r poz.39, ilr22,poz.119, r.rioz, por. soa, Nr96, poz.6zb, Nrge, poz. 812, i,,rr roa,poz ^91 1,  Nr  1 15 '  poz.  963,  Nr  201 ,  poz.  1540,  Nr206,  poz.  15B9,z io10r .Nr tzs,poz.e l i , 'ur rcz,poz. l , izaorazz iot r r .
Nr 39, poz. 201 i poz.2O2\.



Sluzby Wigziennej, komendanta osrodka szkolenia lub osrodka doskonalenia kadr Slu2by
wieziennej albo dyrektora zakladu karnego lub aresztu sledczego a takze osoby ich
zastgpujqce;

10) klucze - klucze lub nosniki informacji w postaci kart elektronicznych umozliwlaiqcych
identyfikacjg ich uzytkownik6w lub hasel s.tu2qcych do otwierania bram, drzwi lub krat;

11) kodeks - ustawe z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy;
12) kontrola pobiezna - powierzchowne sprawdzenie odziezy, obuwia i przedmiot6w posiadanych

przez osadzonego;
13) konwojent - funkcjonariusza i pracownika wchodzqcego w sklad konwoju;
14) konwojowanie - ochranianie osadzonego poza terenem zaklaou;
15) konw6j - funkcjonariuszy i pracownik6w ochraniaiEcych osadzonych poza terenem zakladu;
16) komendant osrodka - Komendanta centralnego osrodka szkolenia s,lu2by wiezienne,,

komendanta osrodka szkolenia lub osrodka doskonalenia kadr slu2by wigziennej iich
zastepc6w;

17) oddziat mieszkalny - wyodrgbniony organizacyjnie zesp6l cel mieszkalnych dla osadzonycn
i pomieszczei niezbqdnych do jego funkcjonowania;

18) oddzial penitencjarny - wyodrebniony organizacyjnie zesp6l oddzial6w mieszkalnych wraz
z funkcjonariuszami i pracownikami niezbgdnymi do jego funkcjonowania;

19) okrggowy inspektorat - okregowy inspektorat Slu2by Wigziennel;
20) osadzony - skazanego, tymczasowo aresztowanego, ukaranego lub osobe, wobec kt6re.1

zastosowany zostal Srodek przymusu skutkujqcy pozbawieniem wolnosci;
21) osadzony niebezpieczny - osadzony zakwalifikowany jako wymagaiEcy osadzenia

w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu sledczego lub zakladu karnego typu zamknigtego,
w warunkach zapewniai4cych wzmozonq ochrone spo{eczenstwa i bezpieczenstwo aresztu

23)
)4\

25)
26)
27)

28)

lub zakladu;
osrodek szkolenia - centralny osrodek szkolenia sluzby wiQziennej, osrodek szkolenia lub
osrodek doskonalenia kadr Sluzby Wieziennej;
pojazd konwojowy - pojazd wykorzystywany do konwojowania;
pora dzienna - okres od rozpoczecia apelu porannego do zakoiczenia apelu wieczornego;
pora nocna - okres od zakoiczenia apelu wieczornego do rozpoczecia apelu porannego;
pracownik - pracownika Slu2by Wigziennej lub przywieziennego zakladu pracy;
pzedmioty niedozwolone - przedmioty niebezpieczne i pzedmioty niedozwolone, kt6re mogE
stanowie zagrozenie dla bezpieczenstwa jednostki, utrudnic prawidlowy tok postgpowania
karnego lub realizacje ustalonego pozqdku w jednostce organizacyjnej;
sily wsparcia - funkcjonariuszy Grup lnteMencyjnych sluzby wieziennej lub jednostek
organizacyjnych udzielaiqcych pomocy w razie zagtozenia lub naruszenia bezpieczeistwa
danej jednostki;

29) stanowisko - stalE lub okresowq funkcie pelniona w zwiqzku z ochron4 iednostki
organizacyjnej;
teren jednostki organizacyjnej - teren jednostki organizacyjnej podlegajacy ochronie;
zaklad - zaklad karny lub areszt sledczy wraz z podleglymi mu wyodrQbnionymi oddzialami
i oddzialami tymczasowego zakwaterowania skazanvch.

30)
31 )



RozdziaN 1
Formy organizacyjne ochrony jedno$tek organizacyjnych

S 3.1-. Ochrone jednostki organizacyjnej wykonujq funkcjonariusze i pracownicy realizujac ustalony
sposdb ochrony stosujEc pzedsiewziecia ochronne, czynnosci profilaktyczne orai dzialania ochronne.

2.. Funkcjonariusze i pracownicy wykonuj4 swoje obowiqzki stosownie do instrukcji stanowiskowych
lub zakresow czynnosci.

3. W instrukcji stanowiskowej uwzglednia sie w szczeg6lnosci:

'l) opis stanowiska z podaniem jego. rodzaju, miejsca i czasu pelnienia sruzby, a w pzypadku
stanowiska uzbrojonego r6wnieZ pola obserwacj!;

2) rodzaj uzbrojenia i wyposazenia;

3) zakres obowiqzk6w i zadai;

4) zadania z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

s4 sposoby ochfony jednostek organizacyjnych r6znicuje siq w zaleznosci od typu zakladu.
zr62nicowanie uzyskuje sig w . szczeg6rnosci popzez zakres, iros6 i rodzaj ltosowanychprzedsi?wzie6 ochronnych, zabezpieczen techniczno-ochronnych, oraz rcdzal i liczbg stanowisk.

$ 5..1. w zakladach karnych typu zamknietego ; w aresztach sledczych stosuje sie w szczeg6lnosci
nastqpujqce elementy:

1) teren jednostki organizacyjnej ogranicza ogrodzenie ochronne skladajqce sie z linii zewn?tznej
wykonanej z materiaru pelnego oraz rinii wewnetrznej, a takze usytuowanego pomi?dzy nimi pasa
ocnronnego;

2) wzdlu|linii ogrodzenia zewnetrznego mogq by6 wyznaczane stanowiska uzbrojone;

3) okna budynk6w i budowli, w kt6rych stale lub czasowo przebywaiq osadzeni, wyposazone
sq w kraty lub sperniaiace ich funkcje inne zabezpieczenia techniczrio-othronne;

4) drzwi i kraty weisciowe do budynk6w i oddzial6w mieszkalnych oraz wejscia do budowli lubpzej6cia na terenie jednostki organizacyjnej otwierane sq tylko na czas niezOiOny

2 w pzypadku, gdy warunki architektoniczne uniemozriwiaiq stosowanie wymog6w dotyczqcycn
l:yli?_Y-.lil fi'l yewnetrznej i pasa ochronnego, dyrektor moze ustali6 odstqistw6 w tym'zakiesieoKrestaJqc Je w Instrukcji ochronnej.

$ 6. 1. w zakladach karnych typu p6rotwartego stosuje sie w szczeg6rnosci nastepuiEce erementy:

1) teren jednostki organizacyjnej ogranicza co najmniejjedna rinia ogrodzenia ochronnego;

2) okna budynk6w mogq by6 wyposa zone w zabezpieczenia techniczno_ochronne;

3) dzwi ikraty wejsciowe do budynkow i oddzial6w mieszkarnych oraz wejscia do budowri ruoprzejscia na terenie zakradu, z zasttzezeniem ust. 2, otwierane sqtyrko na czis niezbgdny.



2 Dyrektor moze podiq6 decyzjg o otwarciu w porze dziennej dzwi, krat, wejsc i przejsc, o kt6rych
mowa w ust. 1 pkt 3, okre6lajEc godziny ich otwarcia.

S 7. 1. W zakladach karnych typu otwartego stosuje si? w szczeg6lnosci nastepuiqce elementy:

1) teren jednostki organizacyjnej ogranicza co najmniej jedna linia ogrodzenia ochronnegoi

2) okna budynkow mogq byi wyposazone w zabezpieczenia technlczno-ochronne;

3) budynek i oddzialy mieszkalne pozostajE otwarte w porze dziennej.

2. Dyrektor moze podjq6 decyzjq o otwarciu oddzialu w porze nocnej.

s 8. w budynkach lub budowrach, w kt6rych ze wzgred6w technorogicznych moze wystqpic
zagrczenie. zdrowia lub zycia osadzonych, dyrektor mo2e odstqpic oo wyhog6w, o kt6rych mowa
odpow iedn iows5us t .  1pk t4 lubwg6us t .  1  pk t  3  us t ; t a iac  i nny  sp - -osob  zabe ;p ieczena
ochronnego.

$9.spos6b ochrony centralnego zazqdu, okrggowych inspektorat6w i osrodk6w szkoienia
okresla kierownik tej jednostki organizacyjnej.

s 10' 1. Jezeli w zakladzie zorganizowano w wydzielonym rejonie oddzial zakladu karnego
okreslonego typu lub oddziar aresztu sredczego, w oddziare iym i w ochronie zewngtziej
wydzielonego rejonu stosuje sie spos6b ochrony oireslony odpowiediio w S 5 _ 7.

2.w zakladzie, w kt6rym nie mozna wydzielic rejonu, o kt6rym mowa w ust. .1, ochrone iogrodzenie
ochronne zakladu dostosowuje sie do osadzonych, wobec kt6rych stosuje sie najwigksz-y stopieh
zabezpieczenia.

S 11. W celu ustalenia odpowiedniego sposobu ochrony przeprowadza sig rozpoznanie.

$ 12. 1 WaSciwi do zarzEdzenia przeprowadzenia rozpoznania jednostki organizacyjnej oraz innych
miejsc pnebywania osadzonych, s4

1) Dyrektor Generalny w sytuacji tworzenia:

a) jednostki organ izacyjnej,

b) oddzialu dla osadzonych niebezpiecznych;

2) Dyrektor okregowy w sytuacji:

a) pzejmowania nowych budynk6w zakwaterowania osadzonych,

b) przejmowania do uzytku .wyremontowanych budynk6w zakwaterowania osadzonycnw przypadku zmiany sposobu ich uZytkowania,

c) zmiany typu podlegtego zakladu oraz mozliwosci umieszczania osadzonych zakwalifikowanycnjako wymagaiacych osadzenia w. areszcie sredczym rub zakradzie karnym typu zamkniQtegow warunkach zapewniajqcych ochrong spoleczerilwa i bezpieczen.t*,j ir"J.ir-ruu i"i,r"ouoraz osadzonych niebezpiecznych;

3) dyrektor w pEypadku organizowania miejsc zatrudnienia osadzonycn poza terenem zakladu.

2. Osoby, o kt6rych mowa w ust. 1, powoluj4 komisj?, kt6ra dokona rczooznania.



3. Z przeprowadzonego rozpoznania spozqdza sie protok6l zatwierdzany zgodnie z wla6ciwoSciq
pzez osoby, o kt6rych mowa w ust. 1.

S13. 1 Rozpoznanie, o kt6rym mowa w S12 ust. 1 pkt I i 2, WzeIowadza sie z urz?du lub na
wniosek zainteresowanego kierownika jednostki organizacyjnej.

2. Na podstawie rozpoznania ustala sie w szczeg6lnosci:

'l) pottzeby w zakresie wyposa2enia jednostki organizacyjnej w zabezpieczenja techniczno-
ocnronnei

2) ilo5t, oraz rodzaj stanowiski

3) rozmieszczenie stanowisk oraz pomieszczei ochronnych zapewniaiEcych bezpieczne
funkcjonowanie jednostki organizacyjnej;

4) uzbrojenie i Srodki ochrony dla funkcjonariuszy;

5) ilos6 etat6w w dziale ochrony;

6) stan etatowy ps6w sluzbowych i specjalnych;

7) spos6b zabezpieczenia pod wzgledem pzeciwpozarowym.

3. Ustalenia dokonane w trakcie rozpoznania zawiera sig w protokole rozpoznania oraz uwzgledniaprzy twozeniu instrukcji, o kt6rE mowa w S 14.

s 14. .Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania opracowuje siQ instrukcie ochronnq iednostkio rg a n izacyjn ej.

S 15, 1. Instrukcja ochronna sklada sie z:

1 ) zestawienia stanowisk;

2) procedur dzialai ochronnych i alarmowania;

3) wykazu i opisu odstepstw od sposobu ochrony;

4) planu sytuacyjnego.

2. Do instrukcji ochronnej dolEcza sie dokumenty okreslaiqce system wsp6ldzialania sil wsparcia.

3. Instrukcie.ochronnE sporzadza-sig.w jednym egzemprarzu, kt6ry pozostaje do dyspozycji dowodcyzmiany. Kopie dokument6w, o kt6ryctr mowa w uat, 1 ikt 1 i4, pr.26sy+a si{ wlasciwimJ dyrektorowr
oKr?gowemu oraz dyrektorowi Biura Ochrony i Spraw Obronnych Centialnegb Zazqdu.

4 Jezeli w sklad zakladu wchodzi wyodrqbniony oddzial zewnetrzny lub oddzial tymczasowego
zakwaterowania osadzonych, opracowuje siq odrgbnq instrukcjg ocirronnq dra tego oddzialu.

l.Tgle j=ltyfii ochronnej, o kt6rej. mowa w ust. 4 przechowuje dow6dca zmiany zakladu, w skladKroreg-o_ wcnodzr wyodrQbniony oddziar zewngtzny lub oddzial tymczasowego zakwaterowaniaosaozonvch.

s 16.ry opisie procedur podejmowania dziarai ochronnych i ararmowania okresra sip
w szczegOlnoSci:



1) obowiezki kierujEcego dziaianiami ochronnymi;

2) sklad sztabu. jego zadania iuprawnienia:

3) organizacie grup interwencyjnych, ich wyposazenie w srodki ochronne i zasaoy
porozumiewania sie;

4) miejsca oraz pomieszczenia do odizolowania i rozmieszczenia osadzonvch:

5) spos6b wykorzystania sil wsparciai

6) procedure alarmowania, wtaz z wykazem teleadresolvym, okreslaiqcq funkcjonariuszy
upowaznionych do za%qdzenia alarmu oraz spos6b, zasady i Srodki alaimowania. 

'

s 17' w planie sytuacyjnym zawlera sie graficzne pzedstawienie, za pomocq znak6w umownych,
w szczeg6lnoSci:

1) budynk6w i budowli, ciqg6w komunikacyjnych id169 ewakuacyjnych;

2) usytuowania wartowni, magazynu uzbrojenia, wiezyczek, remizy strazackiei, uiqd wooy
znajdujacych sie na zewnqtrz budynk6w a tak2e gl6wnych wylqcznii<dw prqd u i 6azi.'

s 18. uprawnieni do zapoznawania siQ z instrukciq ochronna sq funkcjonariusze i pracownrcy
w zakresie niezbednym do realizacji zadari sluzbowych.

postepowanie z osobami o="o.onrliidillrlaacn rarnycn i aresztach sredczych

s 19. 1. Funkcjonariusze i pracownicy w postQpowaniu z osadzonymi powinni zachowae ostroznosc,
maiqc na uwadze mozliwosc agresji. z ich strony, gro2nego niepostuszeristwa albo postgpowania
naruszajEcego w inny spos6b porzqdek lub bezpiecze6stwo.

2. Funkcjonariusze i pracownicy maia obowi4zek przeciwdzialania postepowaniu naruszaiacemu
ustalony porzqdek lub bezpieczeistwo jednostki organizacyjnej oraz niezwlocznego meldowanra
o takich zdazeniach wlasciwemu pzelozonemu tun OowOOcy imiany_

s20. 1. cele wyznaczone do wykonywania kary dyscyprinarnej umieszczenia w ceri izoracyjnej
wyposaza sie w wewnetrzne kraty zainstalowane za drzwiaii wejsciowymi i pzed otworamr
okiennymi.

2. Okna celi, o kt6rej mowa w ust. 1, wyposaza sie w siatki oraz przeslony.

3. sptzet kwaterunkowy bedEcy na wyposazeniu celi, o kt6rej mowa w ust. 1, jest trware mocowany.

I ?1'1 . w. uzasadnionym przypadku osadzonego ukaranego karq dyscyprinarna umieszczenia w ceriizolacyjnej mozna umiescic w innej celi niz okreilona w ustl1.

2. w celu zapewnienia porzqdku, bezpieczenstwa rub powierzchni mieszkarnej, o kt6rej mowa
w art110 s 2 kodeksu, dyrektor moze podiEc decyzig o umieszczeniu w ceri izoiacyjnej, innego
osadzonego nie ukaranego karq dyscyplinarnq umieszczenia w takiej celi.

s.22' w-niosek w sprawie zakwalifikowania osadzonego do osadzonych niebezpiecznych spozqdzakierownik dzialu ochronv.



s 23''1. Kierownik dzialu ochrony sporzqdza w dw6ch egzemplarzach kartQ osadzonego
niebezpiecznego, kt6rej jeden egzemplarz otrzymuje dow6dca zmiany a drugi oddziilowy pelnrqcy
sluzbg w oddziale gdzie jest umieszczony osadzony niebezpieczny.
2. oddzialowy zapoznale kazdego funkcjonariusza i pracownika, pozostaiqcego w bezposrednim
kontakcie z osadzonym niebezpiecznym z informacjami zawartymi w karcie, o kt6rej mowa w ust. 1.

s 24.1. osadzonego niebezpiecznego umieszcza sie w celi, usytuowanej w oddziale ptzeznaczonym
dla tej kategorii osadzonych.

2. osadzonego niebezpiecznego odbywaiEcego kar? w systemie terapeutycznym lub przebywaiqcego
w oddziale szpitalnym mozna umiescic w celi usytuowanej w oddziale nieprzeznacionym dta
osadzonych niebezpiecznych.

S 25. 1. Cele mieszkalnqdla osadzonego niebezpiecznego, wyposaza sie w szczeg6lnosci w:

1) wewnQtrcne kraty zainstalowane za drzwiami wejSciowymi i przed otworami okiennymi;

2j siatki i przeslony, montowane w otworach okiennych;

3) kraty okienne ze stali o podwyzszonej wytrzymalosci na przecinanie lub zabezpieczone
elektronicznie;

4) spzgt kwaterunkowy trwale mocowany.

2. zabezpieczenia techniczno-ochronne, o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz g 20 ust. 1 i2, mozna
zastqpi6 innymi zabezpieczeniami, kt6re beda odpowiednio spelnia6 ich zadaniabchronne.

S 26.1. cele mieszkalne oraz miejsca ipomieszczenia, w kt6rych przebywa osadzony niebezpieczny,
kontroluje sie codziennie.

2. cele i pomieszczenia, w kt6rych przebywa osadzony niebezpieczny otwiera sie w szczeg6lnoscr:

1) w poze dziennej w obecnosci co najmniej dw6ch funkcjonariuszy;

2) w potze nocnej i w czasje apel6w w obecnosci co najmniej trzech funkcjonariuszy,

. .3) *. przypadku zagro2en.ia zycia osadzonego funkcjonariusz, w obecnosci drugiego
funkcjonariusza, moze podiac decyzjg o otwarciu celi w poize nocnej, z zachowanlem zisao
bezpieczenstwa osobistego, po uprzednim poinformowaniu dow6dcy zmiany.

3. O zamiatze wypuszczenia osadzonego niebezpiecznego z oddzialu mieszkalnego i o 1egopowrocie, powiadamia sig dow6dcA zmiany.

S27, 1. Miejsca i pomieszczenia dla osadzonego niebezpiecznego, wyznaczone do pracy, nauKt,
widzei, czynnoSci procesowych, odprawiania nabo2ehstw, spotkari religijnych oraz zajQ6 rutiuratno-
oswiatowych,.z zakresu kultury fizycznej i sportu, wyposaza siQ oo[6wieonio w zllezpiecienia
techniczno-ochronne, o kt6rych mowa w S 25 ust. 1 pkt i-3.

2. Plac spacerowy przeznaczony dla osadzonego niebezpiecznego:

1) nie moze przylegac do linii zewnetznej ogrodzenia;

2),moze stanowid linie ogrodzenia wewngtznego zakradu, je2eli ogrodzenie placu spacerowego
wyKonane jest z materialu pelnego lub prgt6w metalowych;



3) zabezpiecza sie w szczeg6lnosci poptzez przykrycie go siatkq lub pretami metalowymi.

3 w oddziale dla osadzonych niebezpiecznych w porze dziennej perni sruzbq dw6ch funkcjonariuszy.

s29. 1..w czasje wykonywania obowiezk6w sluzbowych w bezposrednim kontakcie z osadzonym
niebezpiecznym, funkcjonariusze wykonuiacy zadania ochronne wyposazeni s4 w osobiste
sygnalizatory alarmowe oraz Srodki pzymusu bezposredniego.

2. llo56 i rodzaj srodk6w przymusu bezposredniego, srodk6w ochrony oraz innego wyposazenia
okresla dyrektor.

S 29. 1. Decyzja w sprawie rozmieszczenia osadzonego niebezpiecznego podejmuje kierownik dzialu
ochrony w uzgodnieniu z kierownikiem dzialu penitencjarnego i ewidencji.

2.W celi mieszkalnej nie mozna . umieszczae wiecej niz trzech osadzonych niebezpiecznych ani
osadzad ich wsp6lnie z innymi osadzonymi.

3. w uzasadnionych przypadkach dyrektor moze podiqc decyzie o umieszczeniu w celi dla
osadzonych niebezpiecznych'innych osadzonych, z zastz6ieniem utt. 2.

s30. 1. Dopuszcza sig poruszanie osadzonych niebezpiecznych w grupach nie wi?kszych niz
tzyosobowe.

2. W pzypadkach, o kt6rych mowa w ust. 1, doz6r funkcjonariuszy nale2y wzmocni6.

3' Poza. celE mieszkalnq oraz miejscami i pomieszczeniami, o kt6rych mowa w s 27 osadzony
niebezpieczny pozostaje pod bezposrednim dozorem co najmniej dw6ch funkcjonariusiy.

s 31' osadzony niebezpieczny nie moze by6 zatrudniony poza oddziarem peeznaczonym dra tej
kategorii . osadzonych otaz wzy pracacn wymagaiqcych posrugiwania sig pz'edmioramr
niedozwolonymi.

s 32' osadzony niebezpieczny dokonuje w zakladzie zakup6w poprzez zlozenie zam6wienra
wyznaczonemu funkcjonariuszowi lub pracownikowi. Zambwione przedmioty dostarcza sig
osadzonemu do celi mieszkalnei.

Rozdzial 3
obowiezki funkcjonariuszy i pracownik6w sruib,y wieziennej oraz przywigziennych zaklad6w

pracy, realizowane przez nich pzedsigwzigcia ochronne, czynnosci profilaktyczne oraz
dzialania ochronne

g 33. 1. Funkcjonariusze rearizuiE ochrone iednostki organizacyjnej pelniqc sluzbe na stanowiskacn.

2. Stanowiska dzielasie na uzbrojone inieuzbrojone.

3. Funkcjonariusz pelniacy sruzbe na stanowisku uzbrojonym moze pelnic ie samodzielnie po odbycruKursu przygotowawczego.

s 34. Funkcjonariusze dziaru ochrony wykonuiq wyracznie zadania ochronne. sE zobowiqzani dorealizacji instrukcji ochronnej jednostki organiza'cyjnej oraz inshukcji stanowiskowych.

f.::.j,L:1!t:!i!-f1Tlr ty.p, zamkniqteso zmianaticzy co najmniej trzech, a w zaktadzie karnym
rypu potowanego I otwartego nie mniej niz dw6ch funkcjonariuszy

2. Dla kazdej zmiany ustala sig rezeMe skladu zmiany.
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3. W oddziale tymczasowego zakwaterowania skazanych slu2be moze pelniO jeden funkcjonariusz.

4. Funkcjonariusze pelniacy sluzbe w oddziale penitencjarnym w godzinach pracy administracji
podlegajq kierujEcemu oddzialem penitencjarnym.

5 Funkcjonariusze i pracownicy pelniqcy sluzbg na stanowiskach nie wchodzqcych w sklad dzialu
ochrony - w zakresie sposobu wykonywanych zadan ochronnych, podlegajq dow6ily zmiany.

$ 36. 1. Dyrektor w zakladzie dla kobiet onz w zakladzie typu otwartego, a takze w wyodrgbnionym
oddziale zewnqtrznym i oddziale tymczasowego zakwaterowania skaianych, moze p;diqi decyzjQ
o odst?pstwie od zasady okreslonej w S 3g ust. 2.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej mo2e dora2nie zmieni6 liczbq stanowisk, a takZe liczbq
funkcjonariuszy pelniqcych na nich sluzbe.

s37.'1. Po niepzerwanym pelnieniu sluzby ptzez 4 godziny na stanowisku uzbrojonym rub
patrolowym funkcjonariuszowi zmienia sie miejsce pelnienia sluzoy.

2. Jezeli sluzba na stanowisku. uzbrojonym lub patrolowym na terenie jednostki organizacylnei
pelniona.iest pzez 6 godzin,'funkcjonariuszowi nale2y zapewni6 odpoczynei< pzez czas-nie kr6tlzy
ni2 30 minut, o ile nie bgdzie to stwarzalo zagrozenia dla bezpieczenstwa jednostki.

$ 38. 1. Funkcjonariuszy i pracownik6w, w zaleznosci od potzeb, wyposaza sie w srodki .lqcznosci
i alarmowania.

2. Funkcjonariusza pelniEcego sluzbe mozna wyposazyc w srodki przymusu bezposredniego.

S 39. 1. Funkcjonariusze wyposa2eni w bron palnE mogq pelniC sluzbe w szczegOlnosci:

1) na wiezyczce ochronnej;

2) na Wznaczonym odcinku ogrodzenia ochronnego,

3) pzy wej5ciu do jednostki organizacyjnej, w porze nocnej;

4) w wartowni:

5) w czasie konwojowania.

2. w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach dyrektor moze zezwolic na przebywanie na terenrejednostki organizacyjnej innych os6b i funkcjonariuszy posiadajqcych brori paln4

S 40.1. W ptzypadku nieobecnosci dyrektora w zakladzie jego uprawnienia i obowiEzki w zakreste
ochrony zakladu i rcalizacji ustalonego porzqdku wewngtznego przejmuje pelniqcy siuzbg dowodca
zmrany.

2. obowiqzki dyrektora w zakresie ochrony w wyodrebnionym oddziale wykonuje kierownik rego
oddzialu.

$ 41. Funkcjonariusz:

1l !_elniacy sluzbe na stanowisku prowadzi obse*acje wyznaczonego miejsca, odcinka rub
relonu;

2) wyposazony w urzEdzenia mechaniczne rub erektroniczne ma obowiezek wykotzystywania ichdo konholi, o kt6rych mowa w S 78;



3) niezwlocznie powiadamia dow6dce zmiany o wystqpieniu ptzyczyn uniemo2liwiaiqcych darsze
pelnienie sluzby;

4) wykonuiqcy obowiEzki zwiqzane z ochronE nie moze, bez zezwolenia bezposredniego
pzelozonego, opuSciC stanowiska lub zapzestaC jego ochrony.

942, L za ustalenie prawidlowego sposobu ochrony oraz jego realizacjg w jednostce organizacyjnej
odpowiada dyrektor.

2. Dyrektor moze podiq6 decyzjg o modyfikacji istnieiEcego sposobu ochrony zapewniaiEc odpowiedni
poziomu bezpieczenstwa.

3. Do obowiqzkow dyrektora w zakresie ochrony jednostki organizacyjnej nalezy w szczeg6lnosci:

1) zatwierdzanie instrukcji ochronnej oraz instrukcji stanowiskolvych;

2) za$tierdzanie rozkladu sluzby dzialu ochrony;

3) organizowanie rozpoznania nastroj6w i atmosfery wsr6d osadzonych oraz ich zamiar6w
godzqcych w porzqdek i bezpieczefi stwo;

4) zanqdzanie przeprowadzen ia kontroli generalnych ;

5) okreSlanie sposobu zabezpieczenia:

a) zatrudnienia, widzei, spacer6w, kqpieri, zakup6w artykul6w zywnosciowych i tytoniowych,

b) zajgc szkolnych, kulturalno-oswiatowych, z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz poslug
religijnych, a takze innych zbiorowych zajed osadzonych;

$ 43.'1. Do zakresu obowiEzk6w kierownika dzialu ochrony nalezy w szczeg6lnosci:

1 ) opracowanie instrukcji ochronnej oraz instrukcji stanowiskowych;

2) opracowywanie rozkladu czasu sluzby;

3) nadzorowanie i kontrolowanie realizacji sposobu ochrony;

4) sprawowanie nadzoru nad dokumentowaniem stosowania srodk6w przymusu bezposredniego,
uzycia broni palnej lub psa;

5) organizowanie szkolenia zawodowego funkcjonariuszy dzialu ochrony.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej dokonuje podzialu obowiEzkow, o kt6rych mowa w ust. 1,pomiedzy kierownikiem dzialu ochrony lub jego zastepcq. Ob6wi4zki kierorirnika dzialu ochrony
w oddziale zewnetrznym wykonuje kierownik oddrialu. 

-

S 44. 1. Do obowiazk6w dow6dcy zmiany pzy pzyjgciu sluzby nalezy w szczegolnosci:

1) zapoznanie sig z wydarzeniami w jednostce oraz poleceniami peelozonych;

2) sprawdzenie stanu ewidencyjnego osadzonych;
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3) sprawdzenie irosci i stanu uzbrojenia oraz €rodk6w ochrony, znajduiEcych sie
w magazynie podrecznym;

4) przeprowadzenie odprawy zmiany.

2. W czasie odprawy zmiany do obowiazk6w dow6dcy zmiany najezy w szczeg6lnosci:

1) sprawdzenie obecnosci funkcjonariuszy i ich zdolnosci do pelnienia sluzby;
2) wzekazanie polecen przelozonych oraz zaznajomienie funkcjonariuszy z wydazeniami
w jednostce;

3) sprawdzenie u wybranych funkcjonariuszy znajomosci obowiqzk6w wynikaiacych z przepis6w
i instrukcji stanowiskowych, przepis6w w zakresie uzycia broni palnej i fsa, i iikze siosowania
Srodk6w przymusu bezpoSredniego.

s 45' 1. Do obowiqzk6w dow6dcy zmiany w czasie pelnienia sluzby nalezy w szczeg6lnosci:

1) oryanizaila i nadz6r nad przeprowadzeniem apelu;

2) r.ozptowadzanie funkcjonariuszy na stanowiska uzbrojone oraz nadzlr nad przekazywaniem
tych stanowisk;

3) kontrolowanie sposobu pelnienia sluzby pzez funkcjonariuszy;

4) kontrolowanie ruchu osadzonych, os6b i pojazd6w;

5) kontrolowanie zabezpieczenia osadzonych;

6) odnotowanie w ksiqzce przebiegu sluzby stwierdzonych nieprawidlowosci, brak6w i usterek
w zakresie zabezpieczef,. techniczno - ochronnych, a w przypadku gdy godza one
w bezpieczenstwo zakladu niezwloczne meldowanie o tym kierownikowi jednostki 6rginizacylnej;

7) nad26r nad realizacjq ustalonego porzqdku wewnetrznego;

8) organizowanie kontrori osadzonego wydawanego w konw6j oraz kontrorijego bagazu;

9) nadzorowanie stosowania Srodk6w przymusu bezposredniego.

S 46. 1. Dow6dcy zmiany w czasie slu2by nie wolno:

1) opuszczad terenu zakladu bez zgody kierownika jednostki organizacyjnej;

2) zmniejszae ustaronych instrukciq ochronnq riczby stanowisk, z wyiqtkiem sytuac,ii stanowiqcycn
zagrozenie dla Zycia lub zdrowia funkcjonariusza albo osadzonego;

3) opuszczae wartowni bez pozostawienia swojego zastepcy, a w przypadkach braku etatowego
zastepcy - wyznaczonego f unkcjonariusza;

4) poruszad sie poza wartowniq bez Srodka lqcznosci.

2.w.zakladzie karnym typu p6rotwartego iotwartego dyrektor moze okresric odstepstwo od wymogowokregonych w ust. '1 pkt 3 z zastrze2eniem koniecznosci zapewnienia starej racznosci z dowodcazmlanv.
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s 47' w uzasadnionych pzypadkach, dowodca zmiany moze zmienic podleglym funkcjonariuszom
przydzial stanowisk ustalony w ksiEzce rozkladu sluzby. Dokonanie zmian d-okumentuje w kslqzce
pzebiegu slu2by dow6dcy zmiany.

S 48. Kierownik jednostki organizacyjnej w porozumieniu z kierownikiem dzialu ochrony, dokonule
podzialu obowiqzk6w, o kt6rych mowa w g 44 ust, 1is4s ust. l pomiedzy dow6dcq zmiany alego
zastepc4

s49''1..Do obowiqzk6w funkcjonariusza pelniEcego sluzbe w oddziale mieszkalnym, zwanego dalej
,,oddzialowym", przy przyjgciu sluzby nalezy w szczeg6inoscr:

1) zapoznanie sie z wydarzeniami w oddziale mieszkalnym i poreceniami przelozonych;

2) por6wnanie stanu faktycznego osadzonych ze stanem ewidencyjnym;

2. Do obowiqzk6w oddzialowego w czasie pelnienia sluzby w poze dziennej nalezy w szczeg6lnosci:

'l) kontrola osadzonych;

2) kontrola cel i pomieszczei oddzialu mieszkalnego wedlug planu;

3) egzekwowanie od osadzonych przestrzegania porzqdku wewngtznego i obowiqzk6w
wynikaiqcych z kodeksu oraz regulamin6w organizacyjno - porzqdkowych 

-wykonywania 
r<arypozbawienia wolnosci Iub tymczasowego aresztowania;

4) kontrolowanie zachowania i obserwowanie osadzonych oraz niedopuszczanie do kontakt6w
i zachowai godzEcych w porzqdek i bezpieczeristwo zailadu;

5) kontrolowanie zachowania osadzonego odbywaiqcego kar? dyscyprinarnq umieszczenia w ceri
izotacyjnej, a takze osadzonego niebezpiecznego, nie zaoziej nii c6 tzy godzlny;

6) bezzwloczne informowanie bezposredniego przelozonego w razie wystqpienia zagrozef
bezpieczenstwa w oddziale mieszkalnym albo 2drowia lub zycia osadzonychi

7) Wzekazryanie przelozonym i. wychowawcy informacji osobopoznawczych o osadzonych oraz
spostze2en dotyczEcych nastroj6w i atmosfery;

8) przyjmowanie i rejestrowanie zglosze6 osadzonych do lekarza;

9) nadzorowanie wydawania posilk6w osadzonym;

10) sprawdzenie w oddziale mieszkalnym stanu zabezpieczei techniczno-ochronnych w celachi innych pomieszczeniach;

11) znajomose aktualnego stanu liczbowego osadzonych.

3. Do obowiqzk6w. oddzialowego..w czasie pernienia sluzby w porze nocnej, oprocz wymienionychw ust. 2 pkt 3-7, nalezy w szczegolnosci:

1) sprawdzenie po aperu wieczornym zamknigcia dzwi cer i pomieszczen oraz ktatwyjsciowycn
z oddzialu;

2) kontrorowanie' w nieregurarnych odstepach czasu, nie nadzier niz co dwie godziny,zachowania osadzonych w cerach oraz zfuigkszanie czqstofliwosci iontroti, iezeti wfniia toz wlasnych spostrzezeri lub polecen przelozonych.



4. oddzialowy pelniqc s|uzbQ W oddzia|e szpita|nym, nieza|eznie od zadan okres|onych w ust. 2 i 3,

ii"ir:".ie o,j.rr"""? t"u|zl dotyczqcych postqpowania z osadzonym w procesie leczenia'

5. Oddzialowy pelniEc sluzbe w oddziale mieszkalnym, w kl6ryJ.n wykonuje. sie. karg- 
-qy-tgl.flutnE

umieszct"nia w celi izolacyjfi, niezale2nie od obowiqzk6w okre5lonych w ust 2 i 3, jest obowlEzany

oo:

1) sprawdzenia podstawy formalno - prawnej przyjecia osadzonego do odbycia kary

d yscy p lin a rn ej;

2) odnotowania terminu rozpoczQcia i zakoiczenia kary na wniosku o wymierzenie kary

dyscyplinarnej.

S 50. Do obowiqzk6w funkcjonariusza dozorujqcego osadzonego podczas jego przemieszczania sie

io terenie jeinostki organizacyjnej lub- 
'do:prowadza.iqcego 

interesant6w, zwanego dalej
;'doprowadzajqcym", nalezy w szczeg6lnosci:

1) sprawdzanie stanu liczbowego osadzonych, pokwitowanie ich przejqcia, pobieranie oraz

odprowadzanie:

2) dokonywanie wsp6lnie z funkcjonariuszem pzekazujqcym kontroli osadzonego;

3) dozorowanie osadzonego;

4) niedopuszczanie do niedozwolonych kontakt6w osadzonych pomigdzy soba lub z osobaml
postronnyml;

5) w przypadku doprowadzania osadzonego na widzenie - pobranie z oddzialu mieszkalnego jego

tiarty iOentyfifacyjne.i i pzekazanie je.l funkcjonariuszowi pelni4cemu slu2be przy udzielaniu
widjerl, zwanemu dalej "widzeniowym", a [o zakoirczeniu widzenia - sprawdzenie na jej

oodstawie tozsamosci osadzonego i pzekazanie oddzialowemu;

6) pouczanie interesanta o zasadach zachowania i poruszania siq po terenie jednostki

o rg a n izacyjn ej;

7) zapewnienie bezpieczenstwa interesantowi w czasie doprowadzania

s51, 1,Do obowi4zk6w funkcjonariusza sprawujqcego bezposredniq opieke nad psami, zwanego
dalej "pzewodnikiem", nalezy w szczeg6lno6ci:

1) tresowanie ps6w;

2) pielggnowanie, karmienie i dbanie o stan zdrowia psow;

3) konseMowanie oporzqdzenia, sprzetu do tresury oraz urzqdzeh niezbqdnych do wykorzystania
DSoW.

2. W czasie patrolowania terenu jednostki organizacyjnej, przewodnik prowadzi psa sluzbowego
w kagancu i na uwiqzi.

s 52. Do obowi4zk6w funkcjonariusza pelniqcego stuzbg przy wejsciu do jednostki organizacyjnej,
zwanego dalej "bramowym", nale2y w szczeg6lnosci:

1) niedopuszczanie do nieuzasadnionego pozostawiania otwartej bramy oraz drzwi i krat
przej6ciowych w rejonie wejScia;



2) prowadzenie ewidencji pojazd6w prze)ezdzajqcych przez brame jednostki organizacyjnej oraz
sprawdzanie ich ladunk6w.

S 53. Do obowiEzk6w funkcjonariusza dozorujqcego spacery osadzonych, zwanego dalej
"spacerowym", nale2y w szczeg6lnosci:

1) sprawdzenie, przed rozpoczqciem spaceru oraz po jego zakoficzeniu w danym dniu,
zabezpieczel techniczno-ochronnych placu spacerowego, a takze sprawdzenie, czy nie znajdujq
siQ tam pzedmioty niedozwolone;

2) sprawdzanie stanu liczbowego osadzonych w grupie spacerowej;

3) pouczanie osadzonych o mozliwosci wczeSniejszego zakohczenia spaceru w razie naruszenia
ustalonego sposobu jego odbywania;

4) dozorowanie osadzonych w czasie spaceru, egzekwowanie od nich wymog6w w zakresie
pozEdku i bezpieczeristwa.

$ 54, Do obowiqzkow widzeniowego nalezy w szczeg6lnosci:

1) sprawdzanie stanu zabezpieczen techniczno-ochronnych znajduiqcych sie w pomieszczeniach,
w kt6rych udziela siq widzei, pzed ich rozpoczeciem i po ich zakoriczeniu w danym dniu;

2) sprawdzanie na podstawie karty identyfikacyjnej tozsamosci osadzonego, po jego
doprowadzeniu i przed odprowadzeniem z pomieszczenia, w kt6rym udziela siq widienia;

3) prowadzenie ewidencji osadzonych, kt6rym udzielane s4widzenia;

4) zn4omose stanu liczbowego osadzonych pzebywaiqcych w pomieszczeniach, w ktorycn
odbywajq sie widzenia;

5) pouczanie osadzonych i os6b odwiedzaiqcych o mo2liwosci pzerwania widzenia lub
zakohczenia go przed czasem w razie naruszenia ustalonego sposobu jego odbywania;

6) przestzeganie ustalonego czasu oraz sposobu udzielania widzefl.

$ 55. Do obowiqzk6w funkcjonariusza lub pracownika dozoruiqcego osadzonych zatrudnionych na
terenie zakladu, zwanego dalej. "dozorujacym zatrudnionych", oral funrclonariusza konwojujqcego
osadzonych w miejscu zatrudnienia poza terenem zaklidu, zwanego d-alel ,,konwojenterir' grupy
roboczej", nalezy w szczeg6lnosci:

1) pobranie osadzonego, pokwitowanie jego przeiecia oraz odprowadzenie go po zakoiczeniu
pracy;

2) dokonywanie, wsp6lnie z funkcjonariuszem pzekazuiqcym lub pzyjmuiqcym, kontroli
osaozonego;

3) patrolowanie miejsca zatrudnienia i sprawdzanie stanu liczbowego osadzonych oraz
kontrolowanie stanu zabezpieczei techniczno-ochronnych znajduiqjych sig w rejonie
zatrudnienia osadzonego;

4) niedopuszczanie do samowornego opuszczania pzez osadzonego wyznaczonego stanowisrapracy;

5) niedopuszczanie do nawiqzywania ptzez osadzonego niedozworonych kontakt6w oraz
wykonywania pzez niego pzedmiot6w niedozwolonych.
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$ 56. Do obowiqzk6w funkcjonariusza pelniqcego sluzbe patrolowE na terenie jednostki
organizacyjnej, zwanego dalej "patrolowym", nalezy w szczeg6lnosci:

1 ) patrolowanie i obserwowanie wyznaczonego rejonu;

2) niedopuszczanie do niekontrolowanego ruchu osadzonych lub os6b postronnych;

3) utzymywanie lAcznoSci z dow6dcq zmiany;

4) bezzwloczne meldowanie dow6dcy zmiany o zdazeniach stwarzaiqcych zagrozenie dla
bezpieczefistwa jednostki organizacyjnej.

S57.1._Do obowiqzk6w funkcjonariusza pelniqcego sluzbe na stanowisku uzbrojonym w ochronie
terenu jednostki organizacyjnej, zwanego dalej "wartownikiem,,, nalezy w szczeg6lnosci:

1) wydawanie stosownych polecen osobom wkraczajqcym w rejon stanowiska;

2) zezwalanie na wejscie na pas ochronny lub w wyznaczony rejon wylEcznie osobom
uprawnionym;

3) meldowanie dowddcy zmiany o zachowaniach osadzonych lub os6b postronnych godzqcycn
w bezpieczenstwo lub pozAdek;

4) obserwowanie ps6w pelni4cych slu2bg wartowniczq i meldowanie dow6dcy zmiany o ich
nienaturalnym zachowaniu;

5) utrzymywanie broni w stalej gotowosci do uzycia;

6) pelnienie slu2by z zachowaniem zasad bezpieczenstwa okre6lonych w instrukcji dla danego
wzoru broni.

2. Osobami uprawnionymi do wej6cia na pas ochronny lub w wyznaczony rejon s4

1) kierownik jednostki organizacyjnej, kierownik dzialu ochrony, dow6dca zmiany oraz osoby rm
towazyszAce, a w uzasadnionych przypadkach takze inne osoby po uzyskaniu zgody
dowodcy zmiany;

2) przewodnik ps6w sluzbowych.

3. wartownik osobe znajdujqca sie na pasie ochronnym, nie wymienionq w ust. 2, lub kt6re nie moze
rozpoznac,. .wzywa do zatrzymania komend4 ,,st6j, w tyl zwrot" 

- 
i natychmiast piwiadamia

o tym dowodce zmiany lub funkcjonariusza pelniEcego sluzbe w wartowni.

4..w.warunkach ograniczonej widocznosci, wartownik wzywa osoby zblizaJqce sie do stanowiska
uzbrojonego. do zavzymania komend4 ,,st6j, kto idzie'', i nastgpnie wzywa okreslonq osobq oop,odejscia celem rozpoznania komendq ,zbli2y6 sie do mnie, pozoltale osoby pozostaiq na miejicu',.
w razie pokzeby wartownik zeda oswieienia 

'twarzy. 
po rozpoznaniu osob upiawnionidr.1 oo ,6js"i"

na pas ochronny zezwala im na pzejscie, komend4 ,,droga wolna". w pzypadku nierozpo.nanra
osoby postepuje jak w ust. 3;

$ 58. 1. Do obowiEzkow dow6dcy konwoju nalezy w szczegolnosci:

1) sprawdzenie stanu zabezpiecze6 techniczno-ochronnych pojazdu konwojowego;

2) dokonanie podzialu zadaf, ze swoim zast?pca



3) sprawdzenie tozsamosci kazdego osadzonego, zapoznanie sie z ich charakterystyka oraz ich
rozmieszczenie w poje2dzie konwojowym;

4) przejecie osadzonego konwojowanego wraz z jego dokumentacjq i depozytami oraz przejQcie
od dowodcy zmiany karty osadzonego niebezpiecznego;

5) pzekazanie osadzonego wraz z dokumentacjq i depozytami, we wskazanym zakladzie;

6) ostrzezenie osadzonego o mozliwosci zastosowania Srodk6w pzymusu bezpoSredniego,
uzycia broni palnej lub psa sluzbowego;

7) prowadzenie ksiEzki pzebiegu slu2by konwojowej w przypadku konwoju realizowanego na
innej podstawie niz polecenie dyrektora;

8) podejmowanie i organizowanie dzialan ochronnych w sytuacji zagtozenia bezpieczenstvva
konwoju;

9) podejmowanie decyzji o uzyciu sygnatow Swieflnych i d2wiekowych.

2. Do obowiEzk6w dow6dcy konwoju kolumny samochodowej nalezy w szczeg6lnosci:

1 ) wyznaczenie dow6dcy kazdego pojazdu;

2) ustalenie z dow6dcami kazdego z pojazd6w konwojowych trasy przejazdu;

3) ustalenie sposobu porozumiewania sie pomi?dzy dow6dcaml poszczeg6lnych pojazd6w;

4) omowienie z dow6dcami pojazd6w zasad dzialania w Gzie zdarzen nadzwyczajnych;

5) okreslenie organizacji ochrony w miejscu postoju.

S 59, Do obowiEzkow konwojenta nalezy w szczeg6lnosci:

1 ) obseMowanie zachowania osadzonego;

2) niedopuszczanie do kontakt6w osadzonego z osobami postronnymi;

3) pozostawanie w stalej gotowosci do przeciwdzialania zagrozeniom dla bezpieczeistwa
konwoju;

4) nie zezwalanie osadzonym na zamianq odziezy oraz bagazu, a takze zmiane miejsc
w poje2dzie konwojowym.

S 60. Dow6dcy konwoju i konwojentom w czasie konwojowania nie wotno:

1) udzielac osobom nieupowaznionym informacji o konwoju oraz trasie przejazdu, czasie imiejscu
Jego przeznaczenta;

2) wykonywad innych czynno6ci ni2 wynikajqce z realizacji konwojowania.

$ 61. Funkcjonariusz stanowiacy rezerwe skladu zmiany pozostaje w dyspozycji dowodcy zmiany.

s 62..1. Funkcjonariusz lub pracownik, przed obieciem sluzby lub rozpoczeciem pracy na stanowisku,
ma obowiEzek zapozna6 sig z instrukcjq stanowiskow4
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2. Funkcjonariusze spoza dzialu ochrony i pracownicy realizuia obowiqzki wynikaiqce
z ustalonejo sposobu ochrony w zakresie okreslonym pzez kierownika jednostki organizacy.lney
w instrukcji stanowiskowej.

$ 63. 1. Funkcjonariusz obejmujqc sluzbg na stanowisku, sprawdza ilos6 osadzonych, stan i ilo66
dokument6w znajdujqcych sig w miejscu pelnienia sluzby, stan i ilo56 Srodk6w sygnaiizacji ilqcznosci
oraz sprzetu i wzqdzef, przeciwpozarowych znajduiqcych sig w rejonie jego stanowiska oraz,
z zastrzezeniem S 49 ust. 2 pkt '10, stan zabezpieczef techniczno-ochronnych.

2. Funkcjonariusz niezwlocznie melduje pzelozonemu o pzyjgciu sluzby oraz o stwierdzonych
nieprawidlowosciach, brakach lub usterkach w zakresie, o kt6rym mowa w ust. 1.

S 64. 1. W pzypadku ucieczki osadzonego funkcjonariusz ma obowiqzek podjEd poscig, jezeli zbieg
znajduje sie w polu widzenia lub znany .jest kierunek jego ucieczki, o ile nie jest to spzeizne z innymi
obowiqzkami ochronnymi funkcjonariusza.

2. Po uzyskaniu wiadomosci o ucieczce kierownik jednostki organizacyjnej Iub upowazniony
funkcjonariusz powiadamia bezzwlocznie wlasciwq mrejscowo jednostkg Poli;ji olaz jedn6stkq policji
w miejscu zamieszkania zbiega, a po ustaleniu czasu i kierunkur ucieczki organizuje poScig.

$ 65. Pzedsigwziecia ochronne polegajA w szczeg6lno6ci na:

1) wyznaczaniu stanowisk oraz ustaleniu liczby funkcjonariuszy wykonujacych zadania ochronne;

2) organizaqi ruchu w jednostce organizacyjnej;

3) otwieraniu i zamykaniu wej56 oraz pzejS6;

4) postepowaniu z kluczami;

5) okreSlaniu sposobu uzytkowania przedmiot6w niedozwolonych,

6) pzeprowadzaniu apeli, kontroli, inspekcji i przeglad6wi

7) okresleniu szczeg6lowych zasad wstepu funkcjonariuszy i pracownik6w do jednostki
organizacyjnej;

8) stosowaniu:

a) zabezpieczen techniczno-ochronnych,

b) ps6w,

c) uzbrojenia.

S 66. 1. Ruch osadzonych po terenie zakladu:

1) jest zorganizowany oraz dozorowany przez funkcjonariuszy lub pracownik6w;

2) podlega ewidencji.

2.w,zakladzie karnym typu p6lotwartego i otwartego dyrektor moze okresli6 odstepstwo od zasad
okreslonvch w ust. 1.

$ 67.1 Ewidencja ruchu osadzonych prowadzona jest w oddzialowej ksia2ce ruchu.
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2.w .zakladzie karnym typu p6lotwartego i otwartego dyrektor moze okreslic odstepstwo od wymogow
okreslonych w ust. 1.

s 68. l osadzeni zatrudnieni na terenie jednostki organizacyjnej pozostaiE pod dozorem
wyznaczonego funkcjonariusza lub pracownika.

2. w pzypadku koniecznosci opuszczenia miejsca zatrudnienia przez osobQ, o kt6rej mowa w ust. 1,
obowiqzki o kt6rych mowa w s 55 pkt 3, pzejmuje wyznaczony piacownik lub funkcjonariusz.

S 69.'1. W porze nocnej w zakladzie karnym typu zamknietego:

1) wejscie otwiera na polecenie dow6dcy zmiany nieuzbrojony funkcjonariusz wyposazony
w kamizelke kuloodporn4 ubezpieczany pzez funkcjonariusza uiorolonego w uron piin4

2). funkcjonariusz ubezpieczai4cy zajmuje miejsce uniemozliwiaiEce dokonanie na niego
bezpo6redniej napa5ci pzez osoby wchodzqce do zakladu;

3) 
T:ad okreslonych w pkt 1 i 2 mozna nie stosowac w odniesieniu do funkcjonariuszy,

pelniAcych sluzbe w systemje wielozmianowym, przybywajecych do jednostki Iuo 1qopuszczajqcych.

2..w jednostce 
.organizacyjnej, innej niz wymieniona w ust. 1, spos6b otwierania we.iscia w porze

dzlennej i nocnej okresla kierownik jednostki organizacyjnej.

s 70.1, w poze nocnej celg lub inne pomieszczenie gdzie peebywaiq osadzeni otwiera, na polecenre
dow6dcy zmiany, funkcjonariusz ubezpieczany przez innego funicjonariusza.

3l_1i19L"l1liy:r ubezpieczajqcy zajmuje miejsce uniemoztiwiajAce dokonanie na njego
Dezposrednrej napasci przez osadzonych.

3 w.przyp_adku wykonywania czynnosci, o kt6rych mowa w ust. 1-2, przedsigwziqcia okresrone
w $ 71 ust. 2 pkt. 3 - 5 stosuje sie odpowiednio.

4 w ptzypadku zagrozenia zycia osadzonego funkcjonariusz moze podiEc decyzie o samodziernym
otwarciu celi y porle nocnei, z zachowaniem zalad bezpieczerritwa tsoOidtejo, po upr*dni,poinformowaniu dow6dcy zmiany.

5 ,w zakladzie karnym typu p6rotwartego i otwartego, dyrektor moze ustaric odstepstwo od wymogow,
o kt6rych mowa w ust. 1-2.

s7'l-1 Apel przeprowadza sig sprawdzaiqc zgodnosc stanu faktycznego osadzonych ze stanem
ewidencyjnym.

2. W czasie apelu stosuje sie nastqpuj4ce przedsiewziecia ochronne:

1) wshzymuje sie ruch osadzonych w zakladzie;

2) w budynkach, w kt6rych odbywa sig aper, zamyka sig dzwi i kraty wejsciowe oraz przejsciowe;

3) ,wyznacza. sig funkcjonariusza wyposazonego w bezpeewodowe srodki lqcznosci doubezpleczania aperu na zewnqtrz oddzialu mies2karnego, itory dysponuje t<tuczami oo ozwi ikrat wejsciowych;

4) o rozpoczeciu izakoiczeniu aperu w danym oddziare mieszkarnym prowadzqcy aper informuje
funkcjonariusza pozostajEcego w wartowni;
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5) otwiera sie kolejno drzwi tylko jednej celi lub innych pomieszczefi.

3. w zakladzie karnym typu p6totwartego i otwartego, dyrektor moze ustalic odstepstwo od wymog6w,
o kt6rych mowa w ust. 2.

S 72.1. Spacery osadzonych odby\ivaja sie na wyznaczonych placach pod dozorem spacerowego.

2. spacery przeprowadzane sE na podstawie planu spacer6w, w kt6rym okresla sie podzial
osadzonych na grupy spacerowe i miejsce odbywania spacer6w.

3. w zakladzie karnym typu p6lotwartego i otwartego dyrektor moze okreslic odstepstwo od wymog6w
okreslonych w ust. 1-2.

S73, 1. Klucze u2ywane w jednostce organizacyjnej dzielq sie na klucze specjalne
i zwykle.

1) klucze specjalne - klucze od bram, drzwi i krat wejsciowych do budynk6w zakwaterowania
osadzonych, cel, gl6wnego magazynu uzbrojenia oraz innych drzwi i krat spelniaiqcych funkcje
ocnronne:

a) klucze specjalne powinny byc zr6znicowane, ocechowane i ewidencionowane. Jeden krucz
specjalny nie moze umozliwia6 otwarcia drzwi i krat wejscjowych do budynkow i oddzial6w
mieszkalnych otaz dzwi i krat przejsciowych w ciqgach komunikicyjnych z zistrze2eniem pkt b,

b) karta elektroniczna moze umozliwia6 otwarcie drzwi i krat wejsclowych do budynk6w
i oddzial6w mieszkalnych oraz drzwi i krat pzejsciowych w ciqgaih komunikacyjnych tylko
w zakresie niezbgdnym do realizacji czynnosci sluzbowych- wykonywanycrr- przez jej
uZytkownika,

c)- klucze znajdujqce sig na wyposazeniu stanowisk calodobowych przekazuje sie
funkcjonariuszowi przejmujqcemu sluzbe na tym stanowisku,

d) pozostale klucze specjalne wydaje sig uzytkownikom za pokwitowaniem, na podstawie ksiq2ki
rozkladu sluzby lub wykazu uZytkownik6w,

e) kluczy specjalnych nie wolno pozostawiae w miejscu dostepnym dla innych os6b,

fl kierownik jednostki organizacyjnej ustala klucze specjalne, spos6b ich ocechowania oraz
zasady ich pzekazyyvania innym osobom, a w przypadku kart elektronicznych okresla zasady
ich ewidencjonowania, uzytkowanla i przechowywania,

g) klucze specjalne nie bedAce w uzytkowaniu przechowywane sq w wartowni,

h) klucze specjalne rezeMowe, w ilosci zapewniajqcej otwarcie wszystkich przejs6 i pomieszczen,
przechowuje sig w podrgcznym magazynie uzbrojenia dow6dcy zmiany,

i) z kluczy, o kt6rych mowa w.pkt h, wylEcza sie klucz rezerwowy oo poorecznego magazynu
uzbrojenia dow6dcy zmiany, kt6ry przechowuje siq odpowiednio zibezpieczony w iartovini,

i) w zakladach karnych typu zamknigtego, oddzialowy nie moze posiadac kluczy od drzwi i krat
wyjsciowych z oddzraru mieszkarnego. Dyrektor moze okreiri6 odstgpstwo od tejzasady,

2) klucze zwykle sq to klucze niewymienione w ust 1. Kierownik jednostki organizacyjnej okrei;la
sposob postepowania z kluczami zwyklymi.
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2 W zakladzie karnym typu p6lotwartego i otwartego dyrektor moze okresli6 odstepstwo od zasad
wymienionych w ust. 1

$ 74. sterowniki otwierania i zamykania bram, drzwi i krat zabezpiecza sig pzed dostepem os6b
nieupowaznionych.

s75. l. Dyrektor zatwjerdza wykaz przedmiot6w niedozwolonych, ustala spos6b ich ocechowania
itryb kontroli, wyznacza miejsca pzechowywania oraz spos6b postepowania z tymi pzedmiotamr.

2.wy.kaz pzedmiot6w, o kt6rych mowa w ust. 1 spotzqdza i podpisuje kierownik dzialu sprawuiEcego
nadz6r nad miejscem pracy osadzonego, a zatwierdza dyrektor.

$ 76. Pojazd nie nalezqcy do sluzby wigziennej tub organ6w bezpieczenstwa pubticznego, podczas
pobytu na terenie zakladu typu zamknietego i p6lotwartego, jezeli znajduje sig w miejscu- dostgpnym
dla osadzonych, pozostaje pod statym dozorem wyznaczonejo funkcjoirariusza.

S77.1 Wyznaczony funkcjonariusz nadzoruje zaladunek pojazdu na terenie zakladu lub na terenie
przywigziennego zakladu pracy, ktory ogranicza linia zewnetrzna ogrodzenia ochronnego.

2. Po zakohczeniu zaladunku funkcjonariusz spozqdza protok6l zaladowania pojazdu rpo
odprowadzeniu pojazdu do bramy, pzekazuje go bramowemu.

S 78. W jednostce organizacyjnej przeprowadza sie nastepujqce kontrole:
1) osobistq lub pobie2nE osadzonego;
2) cel i innych pomieszczen w oddzialach mieszkalnych;
3) pomieszczen poza oddzialami mieszkalnymi;
4) paczek i przedmiot6w;

5) pojazd6w;

6) generaln4

S 79.1 Konhole osobiste przeprowadza sie w nastgpujqcy spos6b:
1) osadzony opr6znia kieszenie, zdejmuje odziez, bielizng oraz obuwie,
2) odziez, bielizne oraz obuwie poddaje siQ kontroli,
3) funkcjonariusz dokonuje ogledzin jamy ustnei, nosa, uszu iwlos6w iogledzin ciala.
4) ogledziny ciala mogE polegai r6wniez na pochyleniu sig lub przykucnigciu, w celu

sprawdzenia okolic odbytu i genitalj6w.

5) podczas ogledzin funkcjonariusz nie powinien dotykac osadzonego.
2. w trakcie kontroli, o kt6rej mowa w S 78 pkt l, je2eli zachodzi podejrzenie, ze osadzony znajduje
siq pod wplywem srodk6w odurzaiqcych, psychotropowych rub arkohoru, poddaje sig go czynnosciom
zmiezajacym do ustalenia obecnosci tych Srodk6w w organizmie.

s 80.1. Kontrola pobiezna polega na powierzchownym sprawdzeniu odziezy, obuwia i pzedmiot6w
posiadanych przez osadzonego;

2. Kontrolp pobieznq przeprowadza sie w szczeg6lnosci:

1) kazdorazowo po wyjsciu i pzy powrocje do celi;



2) przed opuszczeniem miejsca zatrudnienia i po powrocie do niego;

3) bezpoSrednio przed rozpoczQciem konwojowania;

3. W zakladzie karnym typu polotwartego i otwartego dyrektor moze okresli6 odstepstwo od zasad
okreslonych w ust.2.

4. W zakladzie karnym typu zamknietego dyrektor moze okresliC odstepstwo od zasady okre6lonej
w ust.2 pkt 1 w pzypadku zastosowania art. 90 pkt 1 kodeksu.

S 81, Kontrol? cel i innych pomieszczen w oddzialach mieszkalnych przeprowadza siq w nastgpujqcy
spos6b:

1) wfznaczony funkcjonariusz opracowuje plan kontroli cel iinnych pomieszczen za$rierdzany
przez dyrektora Iub upowaznionego funkcjonarjusza;

2) opracowujEc plan, o kt6rym mowa w pkt. 1, nalezy w szczeg6lnosci:

al zacnowal zt6znicowanE czestofl iwos6 kontroli,

!) objaC kontrole wszystkie pomieszczenia, w kt6rych przebywajq osadzeni bez dozoru
funkcjonariusza,

c) zachowa6 zwiekszona czestotliwo66 kontroli w celach i innych pomieszczeniach, kt6rych Sciany
stanowiq czesc ogrodzenia ochronnego zakladui

3) w czasie kontroii zwraca siq uwagg w szczeg6lnosci na:

a) stan zabezpieczen techniczno-ochronnych,

b) stan podl69, Scian i strop6w,

c) stan i miejsce usytuowania spzetu kwaterunkowego,

d) ilosd odzlezy i obuwia,

e) stan, ilos6 i rodzaj posiadanych przez osadzonych pzedmiot6w,

D stan, ilose i rcdz4 natzedzi wydanych osadzonym do uzytku,

g) stan zagrozenia pozarowegoi

4) funkcjonariusze zakladu maiq prawo zatzymae znajduiace sig w celi przedmioty celem
usta|eniazasadnosciichposiadania|ubpoddaniaszc2ego|owejtontroti'

5) pomieszczenia, w kt6rych osadzeni przebywaiE czasowo, poddaje sig kontrori pzed ich
pzybyciem i po ich wyjsciu.

6)^w_trakcie kontroli funkcjonariusze sq obowiqzani stosowac zasady, o kt6rych mowa w art. 116
S 2-5 kodeksu

!,^82;_5-".:lllle- ryTleszcigri. 
po1? oddzjatami mieszkatnymi, w kt6rych przebywajq osadzeni, poddaje

sre Konrrorr po ich wyjsciu. Konholi tej dokonuje funkcjonariusz oozoiuiqcy osadzonych lubwyznaczony przez dow6dce zmiany.
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s 83.'1. Kontrola generalna polega, w szczegolnosci, na przeprowadzeniu w jednym czasie kontroli:

1 ) osobistej wszystkich osadzonych;

2) cel mieszkalnych;

3) pomieszczei, w kt6rych osadzeni stale lub czasowo przebywaj4

2. Kontrolq _generalnq kieruje dyrektor lub wyznaczony przez niego funkcjonariusz, kt6ry dokonu.ie
podzialu os6b biorqcych udzial w kontroli na grupy, wyznacza ich dow6dc6w-i okresla zadania;

3. w konkoli generalnej biorq udzial wszyscy funkcjonariusze i pracownicy, kt6rzy maiq taki
obowi4zek zawarty w umowie o prace, o ile nie wykonujq w tym czasie innych zadah 

-okreslonych

przez kierownika jednostki organizacyjnej:

4. w czasie trwanla kontroli generalnej ruch osadzonych ogranicza sig do niezbqdnych potrzeb.

5. Z kontroli sporzEdza sie protok6t zbiorczy.

6. Dyrektor moze podjqd decyzje o kontroli wyznaczonego rejonu, pawilonu lub oddzialu mieszkalnego
jednostki organizacyjnej. W trakcie tej kontroli osadzonych poddaje sig kontroli osobistej oraz stosu1e
zasady, o kt6rych mowa w g 81 pkt 3.

$84. 1.stan zabezpieczenia zakladu, podlega inspekcji przez dyrektora, jego zastepce a takze
funkcjonariuszy przez niego wyznaczonych. Dyrektor okreSli terminy inspekcji.

2. Dyrektor okregowy lub wyznaczeni funkcjonariusze
podleglych jednostek organizacyjnych.

3. Yvr.'.k.i inspekcji odnotowuie si? w ksiq2ce pzebiegu sruzby dow6dcy zmiany rub w ksiqzce
wizytacji jednostki organizacyjnej

s 85. w lzasadnionych pzypadkach do wszystkich jednostek organizacyjnych moga wejsc w poze
dziennej inocnej funkcjonariusze i pracownicy na poditawie legitymacji slriiO-owe;. 

- '

s 86. w ochronie jednostki organizacyjnej mozna stosowae w szczeg6lnosci nastepujqce
zabezpieczenia techniczno-ochronne:

1) linig zewnqtrzn4 ogrodzenia ochronnego, wykonanq z materialu pelnego albo material6w
twozEcych ogrodzenie azurowe wyposazone w zabezpieczenia utrudniaiqce jej pokonanie;

2) linie wewnetrznE ogrodzenia ochronnego, kt6rE moze stanowic ogrodzenie pelne lub azurowe
albo oznaczonE w inny spos6b;

3) wygrodzenia wewn€trzne oddzielajace poszczeg6lne rejony jednostki organizacyjnej;

4) bramy' drzwi i kraty zamontowane. przy wejsciach do jednostki organizacyjnej, poszczegornych
budynk6w, rejon6w i cel oraz pomiedzy kondygnacjariri budynk6w;

5) kraty okienne oraz wewnetrzne kraty koszowe instalowane za dtzwiami wejsciowymi i pzed
otworami okiennymi;

6) przeslony i siatki, zabezpieczajqce otwory okienne;

7) zamki i blokady do bram, drzwi i krat;

lub pracownicy przeprowadzajq inspekcje



8) agregat prqdotw6rczy lub inne zastgpcze Zr6dla energii elektrycznej ioswieflenia;

9) zabezpieczenia studzienek, kanar6w, urzqdzef wentylacyjnych, rynien, instaracji
odgromowych, slup6w, maszt6w antenowych, komin6w i innych punkt6w wysokosciowycn,
Swietlik6w, wejs6 na strychy i dachy oraz wejse do piwnic,

10) uzEdzenia telewizji przemyslowej i uzEdzenia kontroli dostepu;

11\ utzqdzenia do kontroli os6b, bagazy, pojazd6w i ladunkow;

1 2) instalacje Wzyzywow4

13) Srodki lqcznosci radiowej i przewodowej;

14) Srodki alarmowania;

15) sprzet kwaterunkowy mocowany na stale;

'16) inne mechaniczne, elektryczne, elektroniczne oraz budowlane zabezpieczenia techniczno -
ochronne.

s 87' w. wartowni lub jej rejonie instatuje sie wyl4czniki energii elektrycznej dla zakladu tub
poszczeg6lnych jego rejon6w jak r6wniez urzedzenia umozliwiaiEce- pzerwanie lqcznosci
pzewodowej w budynkach i nadawania program6w pzez radiowgzel.

S 88'1 W jednostkach organizacyjnych funkcjonariusze i pracownicy realizujq czynnoSci profilaktyczne
zmie'?€lqce do rozpoznania srodowiska osadzonych oraz icfr zamiarow goozqcycn w pori4dek
i bezpieczenstwo w szczeg6lnoSci poprzez:

1) obserwowanie zachowaf i relacji w Srodowisku osadzonycn;

2) tozpoznawanie struktur podkultury pzestqpbzej;

3) rozpoznawanie atmosfery i nastroj6w wsr6d osadzonych oraz ich zamiar6w godzqcych
w bezpieczenstwo jednostki

2. Dyrektor okresli zasady i sposob gromadzenia, pzetwarzania i przekazywania informacji
pozyskanych w wyniku realizacji czynnosci profilaktycznych.

$ 89. Dzialania ochronne to czynnosci zmietzaiqce do zapobiegania zagro2eniom bezpiecze6stwajednostki organizacyjnej w szczeg6lnoSci poprzez:

1) stosowanie Srodk6w przymusu bezposredniego;

2) ogloszenie alarmu;

3) zorganizowanie poScigu;

4) wykorzystanie grup inteMencyjnych;

5) wzmocnienie sposobu ochrony.



$90..1. Dzialania ochronne podejmuje sig niezwlocznie po uzyskaniu informacji o zagrozeniu
bezpieczerlstwa jednostki organizacyjnej.

2. Dzialaniami ochronnymi kieruje kierownik jednostki organizacyjnej. Do jego obowiEzk6w narezy
w szczeg6lnosci:

1) wyznaczenie swojego zastepcy;

2) zorganizowanie punktu dowodzenia;

3) zatzqdzenie prowadzenia rejestru wydarzen, otzymanych meldunk6w i informacji oraz
wydanych polece6;

4) zorganizowanie, w zaleznosci od charakteru i rozmiaru zagrozenia oraz pzewidywanego
zakresu dzialai, grup inteMencyjnych: udezeniowej, odwodowej, transportowej, ratownicz6l,
przeciwpozarowej i medycznej.

s 91. 1. sposoby ochrony, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczeistwa mogq podlegac
wzmocnieniu poprzez wprowadzenie dodatkowych pzedsigwzig6 ochronnych, a w szczeg6lnosci:

1) zwiekszenie skladu zmiany, r6wnie2 o funkcjonariuszy spoza dzialu ochrony;

2) wzmocnienie obsady stanowisk istniejacych lub wystawienie dodatkowych;

3) wprowadzenie dyzur6w kadry kierowniczej.

2 W pzypadku wprowadzenia wzmocnienia sposobu ochrony dyrektor zakladu typu p6lotwartego lub
otwartego moze na czas niezbgdny wprowadzie do ochrony jednostki wybrdne i:tementy i-nnych
sposob6w ochrony.

s 92. l wzmocnienie sposobu ochrony, wykozystanie funkcjonariuszy, a takze srodk6w i spzgru,
zatzqaza.

1) Dyrektor Generalny - w kazdej jednostce organizacyjnej;

2) dyrektor okrggowy - w podleglych jednostkach organizacyJnycn;

3) dyrektor - w podleglym zakladzie;

4) komendant oSrodka - w podleglym osrodku.

2. Polecenie, o kt6rym mowa w ust.1 , wydaje si? w formie pisemnej, bez zbgdnej zwloki.

S 93.1- SprawnoSd funkcjonariuszy i pracownik6w zakladu w dzialaniach ochronnych doskonali ste co
najmniej raz w roku, w kakcie cwiczen pzeprowadzanych na podstawie konspiktu sporzEdzonego
pnez kierownika dzialu ochrony i zatwierdzonego przez dyrektora, pzy udziale stiazy irozarnel
i Policji, uwzgledniajqc w szczeg6lnoScl:

1) stosowany spos6b ochrony;

2) wystepujqce i przewidywane zagrozenia;

3) wykozystanie funkcjonariuszy i pracownik6w.

2. Z pzeprowadzonych 6wiczen sporzEdza sie sprawozdanie.



Rozdzial 4
Ochrona os6b osadzonych w zakfadach karnych i aresztach Sledczych w czasie ich

konwojowania plzez funkcjonariuszy Slu2by Wigziennej

S 94. 1. Podstawq wypuszczenia na zewnqtrz zakladu osadzonego konwojowanego oraz osadzonego
uprawnionego do samodzielnego przebywania poza terenem jednostki organizacyjnej jest przepustka.

2. Dow6dca konwoju posiada przepustke albo wykaz transportowy lub wykaz osadzonych.

3. W oddziale zewnetrznym lub oddziale tymczasowego zakwaterowania skazanych przepustke oraz
wykaz osadzonych podpisuje upowazniony przez dyrektora funkcjonariusz.

4. Grupa skazanych uprawniona do samodzielnego przebywania poza terenem jednostki
organizacyjnej mo2e jq opu6ci6 na podstawie przepustki, o kt6rej mowa w ust. ,1.

5. osadzonemu na czas samodzielnego pobytu poza terenem jednostki organizacyjnej wydaje sie
kartQ tozsamosci.

S 95. Zatrudnienie osadzonych moze bye realizowane:

1) w pelnym systemie konwojowaniai

2) w zmniejszonym systemie konwojowania;

3) bez konwojenta.

S 96. W pelnym systemie konwojowania w szczeg6lnosci:

1) rejon zatrudnienia zabezpiecza sie ogrodzeniem ochronnym;

2) wewnEtz rejonu zatrudnienia wyznacza sig wylqcznie stanowiska nieuzbrojone;

3) wzdluz linii ogrodzenia ochronnego mozna wyznaczye stanowiska uzbrojone.

$ 97. W zmniejszonym systemie konwojowania:

1) konwojenta mozna wyposazyC w bron palna

2) grupa robocza moze bye podzielona na podgrupy.

s98. 1. zatrudnienie bez konwojenta organizuje sig w grupach lub na pojedynczych stanowiskach
pracy.

2. osadzony zatrudniony poza terenem zakladu bez konwojenta, nie wykonuiqcy pracy na wlasny
rachunek, pozostaje pod nadzorem pracownika wyznaczonego przez piacodiw6g zatiudniaiqceg6
osaozonego.

$ 99. 1. W protokole rozpoznania miejsca pracy osadzonych okre6la sig:

1) spos6b konwojowania i liczbg konwojentow uwzgrQdniaiEc w szczeg6lnosci czas i miejsce pracy,
kategorig i Iiczbe zatrudnionych osadzonych;
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2) obowiqzki i wyposazenie konwojent6w grupy roboczej;

3) Srodki lqcznoSci i spos6b alarmowania.

2. Obowiqzki konwojenta grupy roboczej okre5la sie w instrukcji stanowiskowej.

S 100. Konwojent grupy roboczej na czas konwojowania otrzymuje przepustkg lub wyKaz
zatrudnionych osadzonych.

$ 101' Dyrektor ustala plan kontroli miejsc pracy osadzonych zatrudnionych poza terenem zakaou
oraz wyznacza funkcjonariuszy do ich realizacji.

S 102. W umowie z kontrahentem zakudniaj4cym osadzonego, okresla sie w szczeg6lnosci:

1) obowiAzki w zakresie wsp6ldzia.lania z funkcjonariuszem kontrolujqcym miejsce pracy;

2) zakres zadah ochronnych.

S 103. Sposr6d osadzonych 'zatrudnionych 
w grupie mozna wyznaczyC osadzonego grupowego,

kt6rego obowiAzki okreSla dyrektor.

s 104' zatrudnienie osadzonego poza ustalonymi godzinami jego pracy, a takze w odmiennych niz
ustalone warunkach, wymaga kazdorazowo zgody dyrektora i okreslenia przez niego sposobu
dozorowania lub konwojowania zatrudnionego.

s 105' 1. Kierownik jednostki organizacyjnej albo osoba przez niego upowazniona podejmuje decyzjg
o uzbrojeniu i wyposazeniu konwoju oraz wyznacza dow6dce konwoju i konwojent6w.

2...wyposa2enie i uzbrojenie konwoju ustala sie w zaleznosci od warunkow i trasy konwojowanra,
odleglosci _ do miejsca przeznaczenia, a takze liczby osadzonych oraz ich za$oz;nia dla
bezpleczeistwa konwoju.

s 106. 1- Do konwojowania jednego osadzonego lub grupy do 1o osadzonych wyznacza sig co
najmniej dw6ch konwojent6w.

2 W zanadzie karnym typu zamknigtego w sytuacji zagro2enia zycia osadzonego dyrektor lub osoba
go. zastepuiEca moze podiEc decyzjg o konwojowaniu osadzonego w czasie przewozenia go
pojazdem sanitarnym zakladu opieki zdrowotnej pzez jednego funkcjonariusza.

3. skazany zakwalifikowany do odbywania kary w zakladzie typu p6lotwartego lub otwartego moze
by6 konwojowany przez jednego funkcjonariusza.

4. skazany zakwalifikowany do odbywania kary w zakladzie typu p6totwartego zatrudniony bez
konwojenta lub skazany zakwalifikowany do odbywania kary w zaKtadie typu oM;rtego- w pzypadku kotzystania z zabiegow lub hospitalizowania w pozawigziennym z-akaozie opieki
zdrowotnej - mo2e udaC sie tam bez konwojenta.

5. W. pzypadku konwojowania skazanych, o kt6rych mowa w ust. 3, konwojent moze by6
nieuzbrojony.

s 107. w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, osadzony pzebywajqcy w zakladzie opieki
zdrowotnej, .Toie b.y9. konwojowany przez funkcjonariuszy j innej, 

-nEOtiZize; 
ze wzglgdu napolozenie zakladu opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjnej.'

s_l08. Kierownik dzialu. ochrony lub upowazniony pzez niego funkcjonariusz informuje dow6ocq
KonwoJu Innego niz sluzby wigziennej w zakresie charakterystyki konwojowanego osadzonego
niebezpiecznego.
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s 109. Konwojowanie pieszo odbywa sie pojedynczo lub w grupie w szyku zwartym w kolumnre
marszowej, zgodnie z pzepisami o ruchu pieszym na drogach pubiicznych.

s 110. 1. Do konwojowania osadzonego niebezpiecznego, wykotzystuje sie samochody wiezniarki.

2.Konwojowanie osadzonych niebezpiecznych odbywa sie pojedynczo lub w grupach nie wigkszych
ni2 ttzyosobowe.

3.Konwojowanie grupy osadzonych niebezpiecznych realizuje Grupa Interwencyjna sluzby
Wieziennej.

Rozdziaf 5

-warunki wstepu na teren jedno-stek organizacyjnych sru2by wieziennej os6b niebgdqcych
funkcjonariuszami lub pracownikami sruzby wigziennej arbri praiownikimi pzywiglzieirnyctr

zaklad6w pracy

s111' 1..Do jednostek organizacyjnych, na podstawie dokumentu umozliwiaiqcego ustalenie
tozsamosci izajmowanego stanowiska lub pelnionej funkcji, mog4wejs6 w porze dziennej i nocne;:

1) Minister sprawiedliwogci, sekretaz stanu i podsekretarze stanu w Ministerstwie
SprawiedliwoSci:

2) Prokurator Generalny oraz jego zastepcy;
3) kierownicy kom6rek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwo6ci
4) PieMszy Prezes iprezesl S4du Najwyzszego;
5) Rzecznik Praw Obywatelskich;
6) wla6ciwy ze wzgledu na siedzibe tej jednostki sedzia penitencjarny.

2. Na podstawie dokumentu umozliwiaiqcego ustalenie tozsamosci mogq wejsc do jednostek
organizacyjnych w porze dziennej, a w porze nocnej - jezeli zostalo to okreslo'nl - osoby upolwiJnioneplsemnie przez podmioty wymien jone w ust_ 1 lub pnez Dyrektora Generalnego.

sl12' Do jednostki organizacyjnej na..podstawie regitymacji sruzbowej mogE wejs6 w porze dziennel
i nocnej wlaSciwi ze wzglgdu na siedzibg tej jednostki:

1) prezes iwiceprezes sqdu apelacyjnego;
2) 

f:,1"-.-^,i ,y,:"p*.p: sEdu .okregowego i rejonowego oraz pzewodniczqcy wydziatupenrtencJarne9o j sedziowie penitencjarni;
3) prokuratorzy apelacyjni, okr?gowi irejonowi oraz ich zastepcy;
4) prezesi okregowego i garnizonowego sEdu wojskowego i-ictL zastgpcy oraz sgdziowie sprawuJqcy

nadz6r penitencjarny;
5) wojskowy prokurator okregowy i garnizonowy, a tak2e szef osrodka zamiejscowego wojskowe.lprokuratury okrggowej.

s 113. 1. Do jednostki organizacyjnej na podstawie regitymacji sluzbowej mogq wejs6 w godzinach
uzgdowania adminishacji, celem dokonania czynnosci sluzbowych:

sedziowie, asesorzy i aplikanci sadowi;
prokuratozy, asesorzy i aplikanci prokuratorscy;
advyokaci i aplikanci adwokaccy;
Kuratozy sqdowi;
funkcjonariusze Poricii. Aoencii.. .Bezpieczeristwa wewnetznego, Agencji wywiadu, strazyGranicznej i zolnierze 2and jrmerii Woiskowei.

1 )
z)

4)
5)
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2. Kierownik jednostki organizacyjnej moze wyrazie zgode na wejscie do podregrej mu jednostki
w godzinach urzedowania administracji, na podstawie regitymacji sruzbowej lub doiumentu
umozliwiajEcego ustalenie tozsamosci, innych os6b niZ wymienione w ust 1.

3. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach osoby, o kt6rych mowa w ust. 1 i 2, moge wejs6 do
jednostki organizacyjnej r6wnie2 po godzinach urzedowania administracji, jezeli jest to ronieczne ze
wzglQdu na charakter wykonywanych czynnosci, po upzednim uzgodnieniu z kierownikiem teJjednostki lub osobE przez niego upowaznion4

4. w uzasadnionych przypadkach osoby, o kt6rych mowa w ust. 1 i 2, mogq otrzyma6 stataprzepustk€ uprawniajqcE do wstepu na teren jednostki organizacyjnej. Siaq firiepusikg moznauniewazni6 w kazdej chwiri bez podania przyczyi. Upowazni6ny oo 
-uniewaznienia 

st;bj p;zepustkijest organ, kt6ry ja wystawil.

4' osoby, o kt6rych mowa w ust 1 i 2, w trakcie pobytu na terenie jednostki organizacyjnej wyposazasie w identyfikator.

Lllloll?.Tlilli .919,111.9..vinui w porze dziennej inocnej na podsrawie tesitymacji stuzbowej tub
!,::9:- 3:i:i:i,y :::1llyi1iq*so ustatenie tozsamosci mosE wejsc funkcjonarius2e panstwowej
rrrazy 'ozarne1. r pracownicy 

.pogotowia ratunkowego oraz innych sruzb irdzieraiacych pomocy,
wezwani przez kierownika tej jednostki.

s115'osoba uprawniona do widzenia z osadzonym wchodzi do jednostki organizacyjnei,w ustalonych dniach i godzinach odbywania widzeri, po okazaniu i z'deponowaniu" aoiuo'"ntuumozliwiajqcego ustalenie tozsamosci.

s 115. 1. zasady- wstgpu do jednostki organizacyjnej emeryt6w i rencist6w sruzby wieziennej orazczlonk6w rodzin funkcjonariuszy i pracownik6w oiiesta wtasiiwy kierownik jednostri orga;izacyjiej.

2 osoby, o kt6rych mowa w ust. 1, wcho.rzq na teren jednostki organizacyjnej na podstawie
dokumentu umoZliwiajEcego ustalenie tozsamosci.

s117'Pobyt na. terenie jednostki organizacyjnej os6b wymienionych w s 1,ri - 115 podregaewidencjonowaniu.

Rozdziaf 6

Przepisy pzej6ciowe i kofcowe

$ 118, Plany ochrony opracowane na podstawie przepis6w dotychczasowych obowiEzujq doczasu zastqpienia ich-instrukcjami .ochronnymi wydanymi na podstawie niniejszego ,orpor[qi..n unie p62niejjednak niZ 3 miesiqce od dnia wejScia w 2ycie niniejizego rczgotz1dzenia.

s 119. Traci. moc rczporzqdzenie Ministra sprawiedriwosci z dnia 31 pa2dziernika 2003 r.w sprawie sposob6w ochronv iednostek organizacyjnych sruzby wieziennei to..'u. r.riigr, pol.igoz,z 2007 Nr 39, poz. 463).

S 120, Rozpozqdzenie wchodzi w 2ycie po uplywie tzech miesigcy od dnia ogloszenia.
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UZASADNIENIE

Rozporzqdzenie stanowi realizacjg upowa2nienia ustawowego zawartego w art.
249 s 3 pkt 4 ustawy z dnia 6 cze*ca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.u.
z 1997 r. Nr 90, poz. 557, Nr 160, poz. 1083,2 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr
60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr
1'11 , poz. 1 194, Nr 151 , poz. '1686, z 2002 r. Nr 74, po2.676, Nr 121, poz. 1033, Nr
200,po2. 1679, z 2003 r. Nr 1t1,poz. 1061, Nr 142,po2..1380, Nr 179,po2. 1750,
22004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz.213b, Nr 240, po2.2405, Nr 243, poz.2426,
Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104,
po2.708, Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 123, poz. 849,
Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, po2.504, Nr 96,
poz.620,  Nr98,  poz.8 '17,  Nr  108,  po2.911,  Nr  11S,poz.963,  Nr  201,po2.  1S40,  Nr
206,po2. 1589,22Q10 r. Nr 125, poz.842)

Projekt rozporzqdzenia zastgpuje obowiqzuiqce rozporzqdzenie Miniska
sprawiedliwosci z dnia 31 pa2dziernika 2003 r. w sprawie sposob6w ochrony
jednostek organizacyjnych Stuilby Wiqziennej (Dz. U. Nr 194, poz. 1gO2)
uwzglqdniaiqc w szczeg6lnosci koniecznos6 dostosowania przepisu do zmian
strukturalnych, jakie nastqpily w sluZbie wigziennej w wyniku reformy, postgp jaki
nastqpil w dziedzinie mozliwych sposob6w ochrony oraz wypracowanych nowycn
procedur postepowania z osadzonymi. ocena kilkuletniego okresu obowiqzywania
wskazanego wy2ej rozporzqdzenia, uzasadnila potrzebg dokonania zmian niekt6rych
unormowah w niej zawartych nie tylko w celu dostosowania do reali6w obecnej
rzeczywisto6ci, ale r6wniez koniecznym okazalo sig uwzglgdnienie nowych
rozwiqzah. Praktyka wykazala nietrafno66 pewnych uregulowafi, kt6re spowodowaly
znaczne zbiurokratyzowanie pewnych czynnoSci np. stworzenie kilku rodzaj6w
przepustek uprawniaiqcych do przebywania osadzonego poza terenem jednostki
organizacyjnej, ksiqzki zatrud nienia oraz zajg6 szkolnych.

Poszczeg6lne przepisy przedmiotowego projektu rozpozqdzenia malq
zr62nicowany charakter. Niekt6re z nich s4 praktycznie rzecz ujmuiqc, drobnymi
korektami, kt6rych celem jest poprawnos6 regislacyjna, inne maiq charakter
systemowy, statuuiqc filozofig sprawniejszego i erastyczniejszego sposobu ochrony
jednostek organizacyjnych sluzby wigziennej. w projektowanym rozporzqdzenru
wprowadzono r6wnoczesnie nowq systematykg, kt6ra ma uczynic pzedmiotowy akt
prawny bardziej przejrzystym i sp6jnym.

w rozporzqdzeniu okresrono szczeg6rowe sposoby ochrony jednostek
organizacyjnych Stu2by Wigziennej, formy ochrony tych jednostek, spos6b
postepowania z osobami osadzonymi, obowiqzki funkcjonariuszy oraz pracownik6w
slu2by wigziennej oraz warunki wstepu na teren jednostek organizacyjnych Sruzoy



Wigziennej os6b niebgdqcych funkcjonariuszami lub pracownikami Sluzbv
Wigziennej.

Rozdzial | (S3 - 518)

w rozdziale tym r62nicuje sig sposoby ochrony jednostek organizacyjnych
Stuzby Wigziennej w zaleZnoSci od typu zakladu (S4 - S1O). W projektowanym
rozporzqdzeniu zrezygnowano z dotychczas obowiqzuiqcych dw6ch form ochrony tj.
system6w i sposob6w ochrony jednostek penitencjarnych, zastgpuiqc je jeon4
sposobami ochrony. w projekcie zaproponowano scisle powi4zanie sposobu ochrony
z typem zakladu opisanym w kodeksie karnym wykon awczym. Dotychczasowe
unormowanie wprowadzalo dodatkowo podzial system6w ochrony na: pelny,
uproszczony oraz ograniczony. w s 11 - 14 0pisano zasady przeprowadzania
rozpoznania jednostek organizacyjnych oraz innych miejsc przebywania osadzonycn
celem okreslenia odpowiedniego sposobu ochrony. wprowadzone zm*ny,
w stosunku do obecnie obowiqzuiqcego pzepisu, zwi4zane sq z uerastycznieniem
i uproszczeniem procedury przeprowadzenia rozpoznania. Na podstawie
przeprowadzonego rozpoznania sporzqdza sig instrukcjg ochronnq iednostki
organlzacyjnej. s 15 - g 18 okresraiq zasady tworzenia inskukcji ochronnej,
dokumenty, kt6re wchodzq w jej sklad, ilos6 egzemplarzy, elementy jakie powinna
zawiera'' procedura podejmowania dziatah ochronnych oraz alarmowania.
Dotychczas obowiq.zuiEcy pran ochrony jednostki organizacyjnej byr dokumentem
bardzo rozbudowanym, zawierar wiere zbgdnych erement6w nieprzydatnycn
w biezqcej pracy os6b nim sig posluguiqcych. wprowadzenie dokumentu w obecnej
formie pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Rozdzial ll (S19 - S32)

W rozdziale tym okreSla sig og6lne zasady postgpowania funkcjonariuszy
i pracownik6w w kontakcie z osadzonymi oraz ich obowi4zki w zakresie
przeciwdzialania naruszeniu ustalonego porzqdku lub bezpieczeristwa jednostki
organizacyjnej (S 19). W S 20 i 21 okreSlono wyposazenie celi izolacyjnej
przeznaczonej do wykonania kary dyscyprinarnei, mozriwosi umieszczenia
osadzonego ukaranego karq dyscyprinarnq umieszczenia w ceri izoracyjnej oraz
mo2liwo56 umieszczenia w takiej ceri innego osadzonego, niz ukaranego karq
dyscyplinarnq umieszczenia w ceri izoracyjnej. proponowane rozwiqzanie umozriwi
bardziej efektywne wykozystanie posiadanych miejsc zaKwaterowania osadzonvch.
co w obecnych reariach funkcjonowania jest niezmiernie istotne dra sluzby
Wigziennej. Przebywanie osadzonego w takiej celi nie bgdzie wiqzai sig
dodatkowymi dolegriwosciami, gdyz nie bgdzie on pozbawiony uprawnieri
w odr62nieniu od osadzonego ukaranego karE umieszczenia w ceri izoracyjnej.
sluZba wigzienne obecnie dysponuje 342 takimi cerami. wykorzystanie ich ao cetow
og6lnych pozwoli na bardziej elastyczne rozmieszczenie osadzonych.
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W S 22 - 32 opisano zasady postgpowania z osadzonymi niebezpiecznymi,
wyposa2enie cel oraz innych pomieszczeh przeznaczonych do pobytu takich
osadzonych oraz zasady kontroli tych cel i pomieszczefi. ponadto okreslono
wyposazenie funkcjonariuszy wykonuiqcych obowiqzki sluzbowe w bezposrednim
kontakcie z osadzonymi niebezpiecznymi. w dotychczas obowiq.zui4cym przepisie
dopuszczano mo2liwo56 umieszczania osadzonego niebezpiecznego w celach
usytuowanych poza oddzialami dla tej kategorii osadzonych. podyktowane to bylo
brakiem wystarczaiEcej ilosci miejsc w oddzialach mieszkalnych dla osadzonych
niebezpiecznych. w chwili obecnej funkcjonuje 15 takich oddzial6w, rozlokowanych
praktycznie we wszystkich wojew6dztwach w kraju. pojemnos6 tych oddzial6w
pozwala na wlasciwe rozmieszczenie wszystkich osadzonych niebezpiecznych. Na
oddzialach tych slu2bg pelniq dobrani i wyselekcjonowani funkcjonariusze,
odpowiednio wyszkoleni i posiadaiqcy odpowiednie predyspozycje zawodowe.
Ponadto oddziaty te s4. znacznie repiej vvyposazone od cer usytuowanych poza
oddzialami dla tej kategorii osadzonych, w zabezpieczenia techniczno-ochronne,
Srodki ochrony osobistej funkcjonariuszy isystem zapewniai4cy staly monitoring wraz
z rejestraciq obrazu lub d2wigku. proponowane rozwiqzanie przyczyni sig do
zmniejszenia wystgpowania ryzyka popernienia pzez osadzonego samob6jstwa rub
podejmowania innych zachowa6 autodestrukcyjnych.

Rozdzial lll (S33 - S 93)

w rozdziale tym okreSlono minimalnq liczebnos6 zmiany pelniqcej sluzbg
w jednostce organizacyjnej, zasady podreglosci sluzbowej funkcjonariuszy, czas
pelnienia sluzby na okreslonych stanowiskach, po kt6rym nale2y funkcjonariuszowi
zmieni6 miejsce petnienia slu2by oraz wyposazenie, jakie mo2na mu przyzna6 ($ 33 _
s 38). w dotychczasowym przepisie funkcjonariusze mogri pelni6 sluzbe na
stanowiskach i posterunkach. w projekcie zrezygnowano z nazewnictwa
,,posterunek", co ulatwi poslugiwanie sig ta terminologiq. obecna definicja
,,stanowisko" jest poiqciem szerszym i w swojej tresci zawiera wszelkie elementy
definicji ,,posterunku". Okre6lono stanowiska, na jakich mogq petnid sluzOg
funkcjonariusze wyposazeni w brori parnq (g39). Dotychczasowy przepis zezwarar na
posiadanie broni w wartowni jedynie dow6dcy zmiany. Zaproponowana zmiana
uprawnia, do posiadania broni w wartowni, innego funkcjonariusza szczeg6rnie
w sytuacji koniecznosci opuszczenia jej przez dow6dca zmiany, co w praktyce
zachodzi bardzo czgsto. podstawowe obowiqzki funkcjonariusza (g 4,1) oraz
obowiqzki funkcjonariuszy na poszczeg6lnych stanowiskach (S 42 _ S 63).
wprowadzono nowy przepis nakradaiqcy odpowiedziarnos6 za ustaren ie oraz
realizacjg sposobu ochrony jednostki przez dyrektora. przepis ten jednoznacznie
precyzuje odpowiedzialnos6 dyrektora za ustarony spos6b ochrony, jednoczesnie
daiqc mu mozliwo66 erastycznego ksztaltowania sposobu ochrony jednostki.
okreslono jednoznacznie obowiqzek kierownika ochrony opracowania instrukcji
ochronnej oraz instrukcji stanowiskowych. Dotychczasowy przepis jedynie uprawnial
go do brania udzialu w opracowaniu tych dokument6w. praktycina rearizacja
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dotychczasowego przepisu wskazuje na koniecznosC wprowadzenia
zaproponowanego rozwiqzania. Zrezygnowano z zapis6w dotyczqcycn
pzyjmowanie, wydawanie i zwalnianie osadzonych po godzinach pracy administracji,
o ile nie pelni dy2uru funkcjonariusz dzialu ewidencji przez dow6dca zmiany gdyZ
uregulowania w tym zakresie znajdujq sig w rozporzqdzeniu Ministra sprawiedliwosci
z dnia 1 3 stycznia 2Q04 r. w sprawie czynnosci administracyjnych zwiqzanych
z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i srodk6w przymusu
skutkui4cych pozbawienie wolnosci oraz dokumentowania tych czynnosci (Dz. U.
z dnia 3 lutego 2004 r.)

Dotychczasowy przepis nakladal obowiqzek prowadzenia ksi4zki przebiegu sluzby
oddzialowego. Powodowalo to koniecznos6 anga2owania funkcjonariuszy do
opisywania zbgdnych czynnosci udokumentowanych w innej formie lub wynikai4cycn
z obowiqzk6w na nich nalozonych np. rozpoczgcie i zakoiczenie stu2by, zdarzenia
nadzwyczajne, stosowdnie Srodk6w przymusu bezposredniego, czynnosci
wynikaiqcych z porzqdku wewnetrznego. Zaproponowane zmiany umozriwiq
rezygnacjg z dotychczasowej formy prowadzenia dokumentacji przez oddzialowego.

w s 63 wprowadzono og6rny zapis, naktadaiqcy na funkcjonariusza obejmui4cego
sluzbg na stanowisku, obowiqzek sprawdzenia ilosci osadzonych, stanu i ilosci
dokument6w znajduiqcych sig w miejscu pelnienia sluzby, stan i ilos6 srodk6w
sygnalizacji i lqcznosci oraz sprzqtu i urzqdzefi przeciwpo2arowych znajdui4cych sig
w rejonie jego stanowiska oraz stan zabezpieczefi techn iczno-ochronnych. ponadto
okreSlono konieczno56 niezwlocznego meldowania przelo2onemu o przyjgciu stuZby
oraz o stwierdzonych nieprawidlowosciach, brakach lub usterkach. Dotychczasowo
obowiqzki te zawarte byty indywidualnie w poszczeg6lnych obowiqzkacn
funkcjonariuszy. wprowadzenie tych zapis6w, jako odrgbnq iednostkg redakcyjnq,
jest rozwiq.zaniem praktyczniejszym dotyczqcym wszystkich funkcjonariuszy.

w s 64 opisano obowiqzki funkcjonariusza w przypadku ucieczki osadzonego.
okre5lono, kiedy funkcjonariusz ma obowi4zek podiq6 poscig, a kiedy moze od niego
odstqpi6. W dotychczasowych przepisach kwestia ta byla nieuregulowana.

w $ 65 wymieniono przedsigwzigcia ochronne, a w g 66 i 67 om6wiono zasady
i spos6b ewidencji ruchu w jednostce penitencjarnej. Zmieniono zasaoy
ewidencjonowania ruchu poprzez rezygnacjg z dotychczas obowi4zujqcej
dokumentacji i uproszczenie procedury dokumentowania jedynie do oddiialowej
ksiq2ki ruchu. odstqlciono od prowadzenia szeregu dokument6w takich jak
przepustka wewnQtrzna, ksiqzka zatrudnienia osadzonych, ksi4zka zaiqi szkolnych,
ksiq2ka zglaszaiqcych sig do lekarza. wigkszosi tej dokumentacji byla dublowana
np' ewidencja zatrudnienia osadzonych prowadzona jest w kartach pracy,
uczestnictwo w zajgciach szkornych w dziennikach rekcyjnych a wizyly u rekarza
w ksiq.2eczkach zdrowia osadzonych. planowana jest niewielka zmiana w obecnie



ooowlezujacym wzotze oddziatowej ksiqzki ruchu poprzez dodanie rubryki
okreslaiqcej osobq inicjuiqcE dany ruch np. kierownik dzialu, dow6dca zmiany.
Pozwoli to na pelna kontrolg przemieszczania sig osadzonych po terenie jednostki
pzy jednoczesnej rezygnacji z dotychczas obowiq.zui4cej dokumentacji. w $ 68
okreslono zasady dozoru osadzonych zatrudnionych na terenie jednostki oraz
przejgcia dozoru przez innego pracownika rub funkcjonariusza w przypadku
koniecznosci opuszczenia miejsca zatrudnienia pzez osobg dozorui4cq. w s 69 i 70
okreslono zasady otwierania wejs6 na teren jednostki organizacyjnej oraz cel w porze
nocnej, spos6b przeprowadzenia apelu, organizacji spacer6w (S 71 i 72) oraz
postgpowanie z kluczami (s 73 i 74). w projekcie rozporz4dzen ia proponuje sig
odstqpienie od rygorystycznych i niepraktycznych zapis6w dotyczqcych
ewidencjonowania i przechowywania kart erektronicznych . Zasady postgpowania
z tymi nosnikami regurowane bgd4 przez kierownika jednostki organizacylnej. w g z5
okre5lono zasady postgpowania z przedmiotami niedozworonymi. w projekcie
odstqpiono od dotychczas obowiq.zuiqcych niepraktycznych procedur postgpowania
z tymi przedmiotami na rzecz zindywiduarizowania zasad postgpowania z nimi
w poszczeg6lnych jednostkach organizacyjnych. W S 76 i77 opisano spos6b
nadzoru nad pojazdami nienarezqcymi do sru2by wigziennej oraz organ6w
bezpieczeristwa pubricznego w trakcie ich pobytu na terenie jednostki oraz
zaladunku tych pojazd6w. w s 79 i g0 uszczeg6rowiono i doprecyzowano spos6b
przeprowadzania kontroli osobistej i pobie2nej. w dotychczas obowiqzuiqcycn
przepisach nie okreslono szczeg6rowego sposobu wykonywania kontrori ;s;;istej
osadzonego ograniczai4c siq tyrko do wyszczeg6rnienia zakresu tej kontrori (g 1 16
ust. 3 Kkw)' Procedury te stanowiq rearizacjg zapis6w ustawowych Kkw w zakresie
obowiqzk6w funkcjonariuszy jak r6wnie2 zasad postgpowania osobami osadzonymr
w zakladach karnych i aresztach sledczych. Koniecznosd uregulowania tej materii
zglaszana byl r6wniez przez Rzecznika praw obywaterskich. projektowane
rozwiqzanie jest podobne w swoim zakresie do uregulowari obowiqzujqcych
w krajach Unii Europejskiej m.in. w Wietkiej Bfianii.

Wprowadzono zapis uprawniajqcy funkcjonariuszy do podjgcia czynno6ci
zmierzai4cych do ustarenia czy osadzony znajduje sig pod wprywem 6rodk6w
odurzaj4cych, psychotropowych lub alkoholu. Czynno5ci te majq na celu
wytypowanie osadzonych, kt6rzy naruszyli art. 116 a pkt4Kkw.

w s 8'l - 83 okresrono szczeg6towe zasady przeprowadzania kontrori cel
i pomieszczeri oraz kontrori generarnej wyszczeg6rniaiqc, co podrega sprawdzeniu
w trakcie ich wykonywania, kto je przeprowadza i w jaki spos6b nalezy postgpowa6
w trakcie ich wykonywania. wprowadzono mozriwos6 kontrori wyznaczonego ielonu,
pawilonu lub oddziaru mieszkarnego. Dotychczasowy brak uregurowafi w rym
zakresie powodowar' ze w przypadku koniecznosci przeprowadzenia kontrori
pewnego rejonu jednostki czgsto dyrektorzy podejmowari decyzjg o przeprowadzenru
kontroli generalnej. powodowaro to niepotrzebne angazowanie duzych sil i srodk6w
i konieczno56 kontroli calego obszaru jednostki.



w s 84 okre6lono zasady oraz zakres inspekcji realizowanych w jednostkach
organizacyjnych oraz spos6b dokumentowania ich przeprowadzenia. odstqpiono od
okre6lania zakresu przeprowadzania inspekcji, tym samym umo2liwiai4c
zarzqdzlqcym inspekcjg elastyczne okreSlenie zakresu kontroli.

odstqpiono w g 85 od szczeg6rowej regulacji zasad wstgpu na teren jednostek
organizacyjnych funkcjonariuszy i pracownik6w wprowadzai4c uniwersalny zapis
uprawniaiqcy do wejScia na ich teren w zaleznosci od uzasadnionych potrzeb.

W S 86 - 87 opisano zabezpieczenia techniczno - ochronne, kt6re mog4 byi
stosowane w zabezpieczeniu ochronnym jednostek organizacyjnych oraz
usytuowanie wytqcznika energii elektrycznej dla zakladu lub poszczeg6lnych jego
rejon6w. Do katalogu zabezpiecze(t techniczno - ochronnych wtqczono srodki
sygnalizacji i lqczno6ci, kt6re w obowiqzuiqcym przepisie nie byly wlaczone do
przedmiotowej kategorii. Do srodk6w tych nale2q urzqdzenia do kontroli os6b,
baga2y, pojazd6w i ladunk6w, srodki l4cznosci radiowej i przewodowej, instalacja
ptzyzryowa oraz Srodki alarmowania. Srodki te sq integralnq czg6ci4
zabezpieczenia ochronnego jednostek organizacyjnych.

w s 88 opisano spos6b rearizacji czynnosci profiraktycznych oraz spos6b ich
realizacji przez funkcjonariuszy i 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 dzialania ochronne oraz okresrono
obowiqzki kierui4cego tymi dziataniami. odstqpiono od dotychczasowego zapisu
umozliwiaiqcego powierzenie kierowania dzialaniami ochronnymi innemu
funkcjonariuszowi ni2 kierownik jednostki. znaczenie oraz zakres podejmowanycn
dzialafi wskazuje na koniecznosd powierzenia roli kieruiqcego tymi dzialaniami
wylqcznie kierownikowi jednostki organizacyjnej. Takie roruiqzanie pozwoli
zrezygnowa1 z konieczno5ci obligatoryjnego powohTwania sztabu. Decyzjg w tym
zakresie podejm uje kierownik jednostki.

W S 91 - 92 opisano wzmocnienie sposobu ochrony w przypadkach
uzasadnionych wzglgdami bezpieczeristwa. odstqpiono od wznaczania sluzby
oficera dy2urnego uznaiqc pozostale erementy wzmocnienia, jako wystarczaiqce.
obecny poziom wyksztarcenia oraz wyszkorenia kadry dow6dczej poa^tara
zrezy gnow ae z kon ieczn o6ci powolywan ia oficer6w dy2u rnych.

w s 93 okresrono zasady doskonarenia sprawnosci funkcjonariuszy
i pracownik6w jednostek w dzialaniach ochronnych. Zmniejszono czgstofliwos6
przeprowadzania 6wiczeri doskonalqcych oraz wprowadzono obowi4zek udzialu
w doskonaleniu jednostek organizacyjnych poricji i strazy pozarnel.
Przeprowadzanie tak zlo2onego doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy kilku
rodzaj6w slu2b wymaga zaanga2owania du2ych sil i Srodk6w, dlatego te2 proponuje
sig ograniczenie czgstofliwosci ich rearizacji do jednego 6wiczenia rocznie.

Rozdzial lV (S 94 - 5109)



W rozdziale tym om6wione zostaly zasady wypuszczenia osadzonego na
zewnEtz jednostki (S 94). W proponowanym rozwiqzaniu zrezygnowano
z dotychczas obowi4zujqcych kilku wzor6w przepustek na rzecz jednego
uniwersalnego. Ponadto pranuje sig wydawanie kazdemu osadzonemu karty
to2samosci, na czas samodziernego pobytu poza terenem jednostki organizacyjnej,
kt6ra umo2liwi petnq identyfikacje osadzonego. spos6b zatrudnienia osadzonycn,
oraz konwojowania w trakcie zatrudnienia zawarto w s g5-g8. Zatrudnienie
osadzonych, tak jak dotychczas, rearizowane bgdzie w trzech systemach: pefnym
zmniejszonym i bez konwojenta. proponuje sig odstqpienie od obligatory.lnego
wyznaczania posterunku uzbrojonego w rinii ogrodzenia ochronnego w przipaotu
zatrudnienia w pelnym systemie konwojowania. pozwoli to na odstEpienie od
koniecznoSci angazowania dodatkowych funkcjonariuszy w mielscach
niewymagai4cych wystawiania takiego posterunku, w g 99 okreslono, 
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zawieral, protok6l rozpoznania miejsca pracy. Ma to na ceru ujednoricenie oraz
ograniczenie do niezbgdnego minimum informacji zawartych w sporz4dzanycn
protokolach. okresrono dokumentacjg, jakq powinien posiada6 konwolent grupy
roboczei (s 100) onz zaprcponowano nalo2enie na dyrektora ooowiq.zku ustarenia
planu kontroli miejsc pracy osadzonych (s 101). Dotychczasowy przepis nakladal
obowi4zek sporz4dzan ia dodatkowej pisemnej instrukcji dla pracownika kontrahenta,jako zalqcznik do umowy o zatrudnienie. w projekcie odstqpiono od sporzqdzania
takiej instrukcji (s 102), zawieraiqc pelen zakres niezbgdnych informacji w umowie
zawieranej z kontrahentem. obowiqzek zawarcia informacji, dotyczqcych zadah
ochronnych, spoczywa6 wigc bgdzie na kontrahencie, kt6ry powinien zawrze|
stosowne informacje w umowach z pracownikami. w s 103 okresrono mozriwosc
wyznaczenia osadzonego grupowego dra osadzonych zatrudnionych w grupie oraz
nafozono obowiqzek na dyrektora okresrenia jego obowi4zk6w. Jest to rozwi4zanie
obecnie funkcjonuiqce. g 104 okresra warunki jakie powinny by6 spelnionele2eri
zachodzi koniecznos6 zatrudnienia osadzonego poza ustaronymi godzinami iracylub w odmiennych niz ustarone warunkach pracy. w s 105 - 110 0m6wiono zasady
konwojowania osadzonych oraz wyposazenia konwoju. w projekcie zaproponowano
przepis umozliwiajqcy przejgcie, w szczeg6lnie uzasadnionych pzypadkacn,
konwoju przez funkcjonariuszy innej jednostki osadzonego jrzebywajqcego wzakladzie opieki zdrowotnej. Brak takiego uregurowania w dotychczasowych
przepisach powodowal konieczno6c dowozenia funkcjonariuszy, czgsto z do56
odlegtych miejscowosci, do zaklad6w opieki zdrowotnej w miejscowosci, w kt6rej
miescila sig inna jednostka organizacyjna sluzby wigziennej. pozwori to naracjonalniejsze wykorzystanie posiadanych ru.ob6* rudzkich oraz obnizenie
koszt6w konwojowan ia osadzonych.

Rozdz iaNV  (S l r l -S l i 7 )

w rozdziare tym om6wiono warunki wstgpu oraz ewidencji pobytu na terenjednostki organizacyjnej os6b niebqdqcych funkcjonariuszami rub pracownikami
sluzby wigziennei (g 1 1 1 - 1 17). w propono*unyr rozwiqzaniu rozszerzono katarog
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os6b uprawnionych do wejscia na teren jednostek organizacyjnych, w porze dziennej
i nocnej, o wlaSciwego ze wzglgdu na siedzibg tej jednostki sgdziego
penitencjarnego. w pozostalych zapisach dokonano jedynie korekt redakcyjnych,
bez zmiany w istotny spos6b ich treSci.

Rozdzial Vl (S 118 - S 120)

W rozdziale tym zawarto przepisy przej6ciowe oraz kohcowe

Projektowane rozporzqdzenie nie jest objgte prawem Unii Europejskiej.

Projektowane rozporzqdzenie nie podrega procedurze notyfikacji w rozumieniu
przepis6w rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 23 grudnia 20e2 r. w sprawie
sposobu funkcjonowania krajowego systemu noffikacji norm i przepis6w
technicznych ( Dz. U. Nr 239, poz. 2039, zp62n. zm.)

Zgodnie z art. s ustawy z dnia 7 ripca 2005 r. o dzialarnosci robbingowej
wproces iestanowieniaprawa(Dz.U.Nr169,poz.  14142p62n.2m.)pro jekt iosta l
umieszczony w Biuretynie Informacji pubricznej na stronie internetowej Ministerstwa
SprawiedliwoSci.

OCENA SKUTKoW REGULACJI

1. Wskazanie podmiot6w, na kt6re oddziatuje rozporz4dzenie.

Projekt rozporzqdzenia dotyczy funkcjonariuszy i pracownik6w Stu2by
wigziennej, os6b osadzonych w zakradach karnych oraz aresztach sredczych oraz
os6b ubiegajqcych sig o wstgp na teren jednostek organizacyjnych.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji.

Projekt rozporz qdzenia zostanie przedrozony do konsurtacji Niezare2nemu
Samorz4dowemu Zwiqzkowi Zawodowemu Funkcjonariuszy
i Pracownik6w wiqziennictwa, Rzecznikowi praw obywaterskich oraz Hersiiskiej
Fundacji Praw czlowieka. wyniki konsurtacji zostanq om6wione po ich zakoficzenru.

3. Wplyw regulacji na sektor finans6w publicznych.

Przedmiotowa reguracja nie spowoduje koniecznosci poniesienia dodatkowych
wydatk6w z budZetu pafistwa.



4. Wptyw regulacji na rynek pracy.

Pzedstawione w projekcie rozporzqdzenia rozwiqzanta prawne nie bgdq miaty
wptywu na rynek pracy.

5' wptyw regulacji na konkurencyjnos6 gospodarki i przedsigbiorczos6, w tym
na funkcjonowanie przedsigbiorstw.

Projektowane rozporzqdzenie nie bgdzie miaro wpiywu na konkurencyjnos6
gospodarki i przedsiqbiorczos6, w tym takze na funkcjonowanie pzedsigbiorstw.

6. Wplyw rozporzqdzenia na sytuacjg i rozw6j region6w.

wejscie w zycie rozpiozqdzenia nie bgdzie mialo wpfywu na sytuacjg i tozwlj
regionalny.

7. Wskazanie 2r6del finansowania.

Koszty zwi4zane z wejSciem projektowaneg o rozporzqdzenia pokrywane bqoq
z wydatk6w bie24cych wigziennictwa.
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