Proiekt z dnia 26 nzaia20lA r

ROZPORZADZENTE
MINISTRASPRAWIEDLIWOSCI
z dnia

2010 r.

w spravvieprowadzeniadokumentacjiw aktachosobowychfunkcjonariuszyStu2by
Wigziennej
Na podstawie
art.43 ust.2 ustawyz dnia9 kwietnia2010r. o SiuzbieWiqziennel
(Dz.U. Nr 79, poz.523)zarzqdza
sig,co nastgpuje:

okre6ia:
$ t. Rozporzqdzenie
1) sposobprowadzeniaur aktachcsobowychdokumentacji
w sprawacL zwiqzanycfi
ze
stosunkiem sluzbowym funkcjonariuszyStuzby Wigziennej, zwanych dalej
,,funkcjonariuszami";
2l rodzaje ciokumentoltrgromaclzonychw aktach osobowych oraz sposob ich
ewidencjonowania.
3) podziatdokumentoww aktachosobow-vch:
4) wzory dokumentow w

sprawach zwiazanych ze

stosunkiem sluzbowym

funkcjonariuszy;
5) sposobudostgpniania
i zapoznawania
sig z aktamiosobowymi;
6) sposobdokonywaniawpisowi poprawek;
7) sposobwytqczaniadokumentowz akt osobowych;
8) sposobzakfadaniaakt zastgpczych',
9) sposobprzechowywania
akt osobowych.
StuzbyWiqziennejprowadziw aktach
S 2. 1. Kierownikjednostkiorganizacyjnej
przy pomocyupowa2nionego
osobowychdokumentacjgprzebiegusluzbyfunkcjonariusza,
funkcjonariuszalub pracownika realizujqcegozagadnienia kadrowe, w jednostce
organizacyjnej
SluzbyWiqziennej,zwanejdalej,,jednostkq
organizacyjnA'.
2. Akta osobowe przechowujesiq i prowadziw jednostceorganizacy.jnej,
v,tktorej

funkcjonariusz,
kt6regoakta osobowedotyczq,na stale petnisiu2bq,za wyjqtkiernakt
osobowych:
1) dyrektoraokrggowegoSluzby Wigziennej,KomendantaCentralnegoOSrodka
SzkoleniaSluzbyWiqziennej,
komendanta
o6rodkaszkoleniaSlu2byWiqziennej
araz komendantao5rodkadoskonalenia
kadr SiuzbyWigziennejbezpoSrednio
podlegiegoDyrektorowiGeneralnemuSluzbyWigziennej,kt6re prowadzisiq w
Centrainym Varzqdzie
StuzbyWiqzien
nej;
2) dyrektora
zakladukarnegoi dyrektora
aresztuSledczego
orazkomendanta
oSrodka
doskonaleniakadr Sluzby Wiqziennej,ktore prowadzi sie w okrggowym
inspektoracie
StuzbyWigziennej.
3. Akta osobowe Dyrektora GeneralnegoSiuzby Wigziennej prowadzi
przez MinistraSprawiedliwo6ci
upowaZniony
funkcjonariusz
iub pracownikrealizujEcy
zagadnienia
kadrowew Centrainym
ZarzqdzieStuzbyWigziennej.
4. W przypadkuprzeniesienia
funkcjonariusza
do dalszegopelnieniastuzby
w inne.ijednostceorganizacyjnej
lub czasowego
delegowania
funkcjonariusza
do innej
jego akta osoboweniezwlacznie
przekazujesiq do jednostkiorganizacyjne.i
.jednostki,
wiaSciwej
ze wzglgduna nowemiejscepetnienia
sluzbyna stalelub czasowow przypadku
J^t^-^..,^^:,LIEiE(.JUl/Vdiltd"

5. Prowadzenie
akt osobowych
konczysiq w jednostceorganizacyjnej
wta6ciwej
ze wzglqduna statemiejscepelnieniastuzbyfunkcjonariusza
w dniu ustaniastosunku
sluzbowego,
zakladasiq i prowadzijedne akta osobowe,
$ 3. 1. Dla kazdeEofunkcjonariusza
przerw pomiqdzyokresamipozostawania
bez wzglgdu na iloSci diugo6devrentualnych
przezfunkcjonariuszapoza sft.lzb4w SiuzbieWigziennej.
ponownieprzyjgtemudo stuzbyw SiuzbieWiqziennejnie
2. Funkc.jonariuszowi
zakfadasiq now,vchakt osobowyeh,ale dalej prowadzidotychczasoweakta osobowe,po
ich przejqcluz archiwurnzakiadowegolub sktadnicyakt wlaSciwegodla ostatniego
miejscapelnieniaprzezniegosfuzby.
czgScio
S 4. 1. Akta osobowesktadajqsiq z oktadkioraz trzechwyodrgbnionych
charakterzestaiyn'l:A, B i C.
2. Na przedniejzewnqtrznejstronieoktadkiakt osobowychwpisujesiq:
1) w gornejczgSci:nazwejednostkiorganizacyjnej,
w kt6rejakta osobowezostaly

za+olonearaz rok zalo2eniaakt osobowych;
2) w Srodkowej
czgSci:nazwisko,
imig(imiona)
funkcjonariusza,
imiqojca I numer
identyfikacyjny
akt osobowych.
3. W celuutatwienia
identyFikacji
akt osobowych,
na grzbiecie
akt moznawpisad
duzymiidrukowanyrni
literarni
nazwisko
i imiqfunkcjonariusza,
kt6regoaktadotyczq.
4. Na przedniejwewngtrznej
stronieokiadkiprzyklejasie, co najmniejraz na 1A
(wedlugwzorudo legitymacji
lat,fotografiqfunkcjonariusza
w umundurowaniu
siuzbowym
siuzbowej)oraz wpisujesiq rok, w ktorymfotografiazostalawykonana.W przypadkach
przelozony
zrnianq,
uzasadnionych
wyglqdufunkcjonariusza,
moze Zqdaeumieszczenia
jegoaktualnej
fotografii
we wczeSniejszym
terminie.
przepis6wo ochronie
$ 5" 1" Akta osoboweprowadzisiq z uwzglqdnieniem
danychosobowych
orazprzepis6w
o ochronie
informacji
niejawnych.
prowadzifunkcionariusz
2, Ewidencjqakt osobowychfunkcjonariusza
iub
pracownik realizujqcytzagadnienia Kacirowe;wzor ewidencji aki osobowych
funkcjonariusza,
okreSlazalqczniknr 1 do rozporza.azenia.
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1)

zgromacizone
w toku postqpowania
kwalifikacyjnego
do SluzbylVigziennej;

2)

zgromadzone
w czasieprzebiegustosunkustuzbowego.
2 . D o k u me n ta mizg ro ma d zonymwi toku posiepowaniakwaiifiKacyjnego
sa-w

szczegolnoSci:
1)

wypelnionaankietapersonalnakandydatado sfuzbyw SluzbieWigziennej;

21

za6wiadczenielekarskie stwierdzajqcezdolncSc do przystqpieniacjo testu
sprawnoscifizycznejoraz wynik testu sprawnoScifizycznejkandydatado sluzby;

3)

orzeczenie wtaSciwej komisji lekarskiej o zdolnoSci do siuzby oraz opinia
psychoiogiczna;

4i

informacjeo niekaralnoScikandyciatado sluzby uzyskane z Krajowego Rejestru
Karnego oraz dokumenty uzyskane w wyniku sprawdzeniaw ewidencjach,
rejestrachi kartotekachprawdziwo6cidanychzawartychw ankieciepersonalnej;

5)

dokumenty potwierdzajqce posiadane wyksztaicenie, kwalifikacje zawodowe i
specjalistyczne;

6)

kserokopiadowodu osobistego,kserokopiaksi4zeczkiwojskowej lub skr6cony
wyciqg z ksiqzeczki wojskowej, stwierdzaj4cyuregulowanystosunek do stuzby

wojskowej- w przypadkurngzczyzn,a w przypadkukobiettylko,gdy posiadajq
ksi4;eczkEwojskowq lub przydzialorganizacyjno-mobilizacyjny;
dokumentyte
potwierdzaza zgodno66z oryginalernfunkcjonariusz
lub pracownikrealizujEcy
zagadnienia
kadrowe;
7)

dokumentysluzqceustaleniuwysiugilat w celu obliczemawysoko5ciuposazenia,
jubileuszowej;
wysfuglemerytalnej
lubwysoko6ci
nagrody

8)

obliczeniewystugiw celu ustaleniawysokoScidodatkuza wyslugq lat oraz
jubileuszowej;
okre6lenia
okres6wsiuzbyuprawniajqcych
do nagrody

g)

(referencje)
opiniepoiecaj4ce
do sluzbyw SluzbieWigzienneS
! ewentualne
opinie
z paprzednich
miejsczatrudnienia;

10) odpisyskrocsne:aktu urodzeniaw{asny,malzonkai dzieci,aktu nraizenstwa,
orzeczenia
o ustaniulub uniewaznieniu
matzeristwa
alboseparacji;
potwierdzajqce
11) dokumenty
upowaznienie
do dostgpudo informacji
niejawnych
oraz
potwiendzajEce
przeszkolenie
w zakresieochronytychinforrnacji;
jezeliobowiqzek
12) innedokumenty,
przepisow
ich przedloZenia
wynikaz odrgbnych
lub powstanie
w tokupostgpowania
kwalifikacyjnego
do SluzbyWiqziennej
lubje$li
kandydatdo stuzby,przedlo|yje dodatkowo
w celu po6wiadczenia
dodatkowych
rirniejqtnosci
i csi4gniqe
zawodowych
iubszczegoinych
uprawnien.
3. Dokumeniamizgrornadzonymi
w czasie przebiegustosunkusiuzbowego
sAWszczegolnoSci:
1)

zawiadomienia,
o ktorychmowaw art.884S 3 Kpc;

2)

pisemnepotwierdzeniezapoznaniasiq z przepisamii zasadamidotyczqcymi
bezpieczefistwa
i higienypracyorazochronyprzeciwpozarowej;

3)

przepisamii ich przestrzeganiu,
oSwiadczenia
o zapaznaniu
z obowiqzujqcyrni
w
szczegolnoSci:
a) przepisow o wychowaniuw trze2woScii przeciwdziataniu
alkohnlizmowr,
przeciwdziataniu
narkonnanii
orazo cchronie
danychosobowych,
prawai obowiqzki
b) przepis6w
okreStaj4cych
arazodpowiedzialno6d
dyscyplinarnq
funkcjonariuszy,
c) regulamin6w
w sprawiezasadetykizawodowej,
sposobupelnienia
sluzbypzez
funkcjonariusza
oraz w sprawie ceremoniaiuSfuzby Wigzienneji musztry
ceremonialnej,
d) Konwenc.iiw sprawie zakazu stosowaniatortur araz innego okrutnego,
nieludzkieEolub ponizajqcegotraktowaniaalbo karania, przyjgtej przez

Zgromadzenie
Og6lneNarodowZjednoczonych
dnia 10 grudnia1984r. (Dz.U.z
1989r.,Nr 63,poz.378);
4)

zawiadomienie
o reklamowaniu
z urzgdu iub wyciqg z tego zawiadomienia
zawieraj4cego
zbiorcz4!istgos6bpodlegajqcych
reklamowan
iu;

5)

pisma funkcjonariusza
informujqceo wydarzeniachzaistniatychw jego Zyciu
osobistymi rodzinnym,
do zloZenra
ktorychzobowiEzujq
odrgbneprzepisy,a takle
i pismaaktualizujqce
dokumenty
danezawarlew ankieciepersonalnej;

6)

decyzjeadministracyjne
o zmianieimienialubnazwiska
funkcjonariusza;

7j

dokumenty
dotyczqceubezpieezeniazdrowotnego;

8)

dokumenty potwrerdzaj4cepodnoszenieprzez funkcjonariuszakwalifikacji
o96lnych,w tyrn odpisy dypiomowukoficzeniastudiow wyzszych,studiow
podyplomowych
i innychorazdyplomy,zaSwiadczenia
ukoncZonygil
i swiadectwa
szk6l,aplikacji
i kursow;

9)

indywidualnq
funkcjonariusza
kartqsprawnoSci
fizycznej
SluzbyWieziennel;

10) za6wiadczenia
lekarskie
dotyczEce
bacianpi'ofiiaktycznych;
11) arzeczenialekarskiewydane na wnioseKfunkclonanusza
lub w zwtqzKu
z przeprowadzonymi
badaniamiokresowymii kontrolnymi
albo postqpowaniern
powypadkowym.
przechowuje
4. Ocenylub opiniepsychologiczne
siq
wi4czanecjoakt osobowych
w zamknigtych
i opieczgtowanych
kopertach.
siQ kai-tecrzebiegusiuzby
$ 7. 1. W czgsci B akt osobowychprzechowule
powstaniar przebiegu
funkcjonariusza
w SiuzbieWigzienneJ
orazdokumenty
Cotyczqce
stosunkur
stuzbowego"
2. W karcie przebiegu sluzby, ktorej wzor okreSla zalEcznik nr 2 do
funkcjonariusza
oraz
razporzqdzenia,
odnotowurje
siq ka2dqzmiang
stosunkusluzbowego
zmiang sklaCnikowjego uposazenia.mianowaniena stopnie stuZbowe,nadanie
szkoleniai
odznaczef,,
otrzymanewyr62nienia,
a takze dane dotyczqcezakonczonego
doskonalenia
zawodowego
funkcjonariusza.
powstaniastosunkustuzbowego
araz przebiegu
3. Dokumentami
dotycz4cymi
w SluzbieWiqziennej,
s4 w szczegolno6ci:
siuzbyfunkcjonariusza
1) pisemnepodanieo przyjgcie
do siuzby;
podpisany
przezfunkcjonariusza;
2) aktSlubowania
3) dokumentydotyczqceszkoleniawstgpnegooraz szkoleniai doskonalenia

zawodowego
funkcjonariusza
;
4j wnioskipersonalne
sporzqdzone
w czasiestuzbyfunkc.ionariusza;
5) pisma, rozkazy personalnei decyzje lub ich wyciqgi w sprawachstosunku
sluZbowego;
(obowiqzk6w)
sluzbovvyrn;
na zajmowanym
stanowisku
6) zakresyczynnoSci
mieniafunkcjonariuszowi;
dotyczqcepowierzenia
7) dokumenty
8) opiniesluzbowe;
nagrodylubwyr6znienia;
funkcjonariuszowi
zwiqzanez przyznaniern
9) dokumenty
w sluZbie.
10)rocznakartaewidencji
obecnoScifunkcjonariusza
wlqczasiq dokumentyzwiqzaneze zwolnieniem
$ 8" Do czqSciC akt osobowych
ze sluzby,a w szczegolnoSci:
funkcjonariusza
1) pisemnezgloszeniewystqpienia
ze stuzbyw SluzbieWiqziennejiub dokumenty
zwolnienia
stosunku
sft.lzbowego;
dotycz4ce
aibowyga6nigcia
2) kartE skierowaniado wiaSciwejkomisji lekarskrej,przebieg stuzby dla celow
wydanegaprzez kornisjq
lekanskiego
rentowychoraz ewentualnyodpis orzeczenia
lekarskq;
wysiugiiat;
3) obiiczenie
4j pisma, rozkazypersonalnei decyzje zwiaTanez ustaniemlub wygaSnigciem
stuZbowego;
stosunku
w noku
funkcjonariusza
w sfuzbieobowi4zujqca
obecnoSci
5) rocznakarta ewidenrcji
ustaniastosunku
sluzbowego;
6) kartqzwolnienia;
sluzby;
funkcjcnariuszowi
Swiadectwa
7t kopigwydanego
8) zawiadonrieniewiasciwej Wojskowej Komendy Uzupeinien o utracie pzez
funkcjonaniusza
warunkow stanowiqcychpodstawq udzielenia zwolnienia
iw
pelnieniaczynne.!
w razieogloszeniannobilizacji
stuzbywojskowe.i
z obowiqzkur
czasiewojny;
za sluzbq
z zajqciemuposaZenia
dokonaniaczynnoScizwiqzanych
9) potwierdzenie
postgpowaniem
o ktorymmowaw afi. 884
egzekucyjnym,
w zwiqzkuz prowadzonym
wystqpienia
takiegoobowiqzku;
$ 2 Kpc,w przypadku
dla cel6wrentowych,
warunkowi przebiegu
sluzbyfunkcjonariusza
10)kopig protokolu
jezelifunkcjonariusz
ds
sluzbyproSbyo skierowanie
nie zloZytw trakciepelnienia
z urzqdudo tej kornisjiprzedzwolnieniem
lub nie zostalskierowany
komisjilekarskiej

ze sluzby.
czq6ciakt osobovvych,
znajdujqce
siq w kahdejz wyodrgbnionych
$ 9. Dokumenty
powinnybyc ulozonew porzqdkuchronologicznym
kazda czq$c
i ponumerowane;
powinnazawiera6wykazznajdujqcych
z zastrze2eniem
siqw niejdokument6w,
$ 11.
za zgodno66
sie potwierdzone
S 10. 1. W aktach osobowychprzechowuje
przezfunkcjonariusza
Przelozony
dokument6w.
z oryginaiem
odpisyiub kopieskladanych
przedlozeniaoryginaiowdokument6wwylqczniedo
rnoZe Lqdac od funkcjonariusza
z oryginaiem
ich odpis6walbokopii,ktorychzgodno66
wglEdulub w celu sporzqdzenia
potwierdza
zagadnienia
kadrowe.
funkcjonarir.isz
fub pracownik
realizujEcy
o ktorych
oryginalydokumentow,
2. W aktachosobowychnnoznaprzechowywa0
rnowaw$6ust"2pkt5i7,

do czqSciC akt osobovvych
stosunkusluzbowego
S 11"W czasieprzebiegu
kary dyscyplinarnej,
ktoregonie relestrujesiq w
wtEczasiq orzeczenieo wymierzeniu
wykaziedokument6w
zawadych
w czgsciC i usuwasiq po zatarciukarydyscyplinarnej.

siq:
S 1 2 . W a kta e ho so b o w ychn i e gi' om adzi
1 ) pism przewodnich;
/ l

przeprowadzonych postqpowan
'wydanych
postqpowanie,
z wyj4tkiemwnioskowwszczynajqcych
administracyjnych

dokumentow

wytworzonych

podczas

decyzji lub postanowien, udzielonych cdpowiedzi araz orzeczen s4dow
administracyjnych"

przysluguje
S 13. 1. Prawo wgiqdu do akt osobowychfunkcjonariusza
nastqpujqcym
osobom:
1\ przelozonym
arazwyzszymprzelo2onym;
zagadnieniakadrowe, w
2) funkcjonariuszowi
lub pracownikowirealizujqcemu
pelniqcych
im do obslugi
sluzbgw przydzielonych
stosunkudo funkcjonariuszy
jednostkach
atakZefunkcjonariuszy
organizacyjnych,
kadrowej
lub nadzorowanych
do tychjednostek;
ubiegajqcych
siq o przeniesienie
mu funkcjonariuszy,
w stosunku
do podlegiych
komorkiorganizacyjnej
3) kierownikowi

do danejkomorki;
sig o przeniesienie
a takzeubiegaj4cych
prcez przeloZonego
lub
upowaZnionemu
lub pracownikowi
4j funkcjonariuszowi
wyzszegoprzelozonego,
kontroli;
do przeprowadzenia
upowaznionemLl
lub pracownikowi
5) funkcjonariuszowi
bqdqcych
w tyrn takZe ich pelnomocnikom,
lub pracownikowi,
5) funkcjonariuszowi
tub
postqpowaniu
dyscyplinarnym
adrninistracyjnym,
stronamiw prowadzonym
skargowym;
dyscyplinarnej araz
petnomocnikowi
do spraw ochrony informacjiniejawnych- w zakresie ich

7j rzecznikowi dyscyplinarnemu, wlaSciwej komisji
kompetencji
stuzbowych
;

craz
pracownikowi
sqdowi prokuratury
organownadzorui kontroli.
8) upowaznionemu
przepisami.
odrgbnymi
innychorganowna zasadachokreSlonych
ma prawo zapoznaesig, w obecnoSci
lub jego pelnomocnik
2. Funkcjonariusz
zagadnieniakadrowe,z dokumentami
lub pracownikarealizujqcego
funkcjonariusza
ma prawodo pnzegiqdania
a w szczegolnoSci
sig w jegoaktachosobowych,
znajdujqcymi
przypadkachotrzymaniakopii lub
akt, sporz4dzanianotatek,a w uzasadnionych
siqw aktachosobowych.
znajdulqcego
uzyskania
odpisudokurnentu
podlegaogi'aniczeniom
gdy pi-awcwgia.iudc akt osobov'uych
3. W' przyoadkach,
prawodo wElqduakt osobowych
albow innychprzepisach,
w rozporzqdzeniu
okre6lony!'n
jest poprzezokazaniepzez funkcjonariusza
realizuj4cego
albo pracownika
realizowane
zagacinieniakadrowe osobie uprawnionejwyt4cznietych dokument6w,z ktorymi
zapaznaniesiq w tyrn
siq jest koniecznedla reaiizacjicelu uzasadnia.iqcego
zapoznanie
z aktamiosobowvrnl.
zakresie
z akt osobowych
wylqczenia
konieczno5ci
S 14" 1. W przypadkuuzasadnionej
dokumentu:
wlEczasiq notatkqstuzbow4funkcjonaniusza
1) na state- w nriejscetego dokumentu
i
nazwqdokumentu
kadrowe,
okre5lajEcq
zagadnienia
realizujqcego
lub pracownika
przepisy$ 15 ust"
dokumentu;
przyczynewylqczeniaoraz rniejsceprzechowywania
2 i 3 stosujesiq odpowiednio;
2) czasowo - w miejsce tego dokumentuwlqcza sig kserokopigwyi4czonego
realizuj4cego
lub pracownika
funkcjonariusza
wrazodrgcznqadnotacjq
dokumentu
zagadnienia kadrowe, okre5lajqcq Wzyczyny wytqczenia oraz
przechowywania,

miejsce

osobom,wymienionym
upowaZnionym
2. Na czas udostgpnienia
akt osobovvych
w S 13 ust" 1 pkt 8, moznawytqczyidokumenty,ktorenie pozostajqwzwiqzkuz celern
wpinasiq notatkgsiuzbowq,
dokumentow
udostgpnienia
tychakt.W miejscewyf4czonych
wytqczenia
orazmiejsceich przechowywania.
nazwydokumentow
i przyczyny
okreSlajqcq
przeslaniaakt osobowychfunkcjonariusza
do s4du,
3" W razie konieczno6ci
prokuratury
lub pracownik
funkcjonariusz
lub innegouprawnionego
organuparistwowego,
realizujqc,vzagadnieniakadrowe sporzqdza kserokopiqwszystkichdokument6w
i zakladaoraz
sig w czqsciachA, ts i C akt osobowychfunkcjonariusza
znajduj4cych
prowadziprzezten okresaktazastgpcze"
4. Po zwrocie akt osobowych,dokumentyw{qczonedo akt zastgpczychw
do czqSciA, B i C akt
okresie,o ktorymmowa w ust. 3, wpina sie odpowiednio
z czynnoScitej
zniszczeniu:
osobowych,a akta zastqpczepodlegaj4komisyjnernu
do czgSciA akt osobowysh.
siq protokot,
ktorypodlegawlqczeniu
sporz4dza
do aKt
wfqczonych
ina dokumentach
S 15. 1. Wpisoww aktachosobor,vych
lubtuszem.
lubczarnymati'amentem
siqw sposobczyielny,
niebieskirn
dokonuje
jest jakiekolwiek
zapisow.
zacieranie
treScicokonywanych
2. Nledopuszczalne
w tej samej
zmianwpisuiub poprawekdokonujesiq w miai'qriioziiwo5ci
Koniecznych
rubryce.
Cokonirje
sig poprzez'.
3" Zrnianylubpoprawki.
trescijednq poziomqliniqz
doiychczasowej
1) skre5ienie
kolorernczerwonym
tegowpisu;
zachowaniem
czytelno6ci
podpisuosoby
claiyoraz czylelnego
2) wpisaniewiaSciwej
tre6ci,umieszczeniem
zmianylubpoprawki;
dokonujqcej
wpisu"
znniany
alboskre5lenia
3) podanieprzyczyny
sig na zewngtrznych
zmianwe wpisachznajdujqcych
4" W przypadku
nanoszenia
zmianynanosisiq w takim kolorze,jakim zostai
czgsciachokladkiakt osobovvych,
tre6cijednqpoziomqliniq
dotychczasowej
zmieniany
wpis,poprzezskre6lenie
naniesiony
tegowpisu;przepisust.3 pkt2 i 3 niestosujesig.
czytelnoSci
z zachowaniem
dostqp
sig w sposobuniemoZliwiaj4cy
5. Akta osoboweprowadzii przechowuje
przed uszkodzeniemiub
oraz zabezpieczajqcy
do nich os6b nieupowaznionych
zniszczeniem.
przekazuje
sig odpowiednio
ich prowadzenia,
6, Akta osobowe,po zakoriczeniu
miejscapelnienia
dla ostatniego
lub skladnicy
akt wta6ciwego
do archiwumzakladowego

przezniego sluZby,w terrninachi na zasadachokreSlonych
w przepisachw sprawie
wykazuakt oraz instrukcjio organizacjii zakresie
instrukcjikancelaryjnej,
rzeczowego
Do
dziataniaarchiwowzaktadowychi sktadnicakt w jednostkachorganizacyjnych"
lub skladnicyakt, przekazuje
sig takzedokumentyzgromadzone
archiwumzakladowego
po zwolnieniufunkcjonariusza
ze sluZby,w celu wl4czeniaich do archiwalnychakt
tegofunkcjonariusza.
osobowych
S 16. 1. Akta osobowe zalolone i prowadzoneprzed wej6ciemw Zycie
w niniejszym
prowadzisie dalej zgodniez zasadamiokre6lonymi
rozporzqdzenra,
roz;:orzqdzeniu.
2. Okiadki akt osobowycho wzorach stosowanychdotychczasmogE byc
do wyczerpania
ichzapasow.
stosowane
oruki karty przebiegusluzby mogE byi wykorzyst'ywane
3" Dotychczasowe
do czasuwyczerpaniazapas6w,nie dtuzejjednak niz przez okres trzech lat od dnia
wej6ciaw zycierozporzqdzen!a.
w dniu wej5ciaw zycie rozporzqdzenia
4. Ewidencjqakt osobowychprowadzonq
wykorzystujesie do czasu zakoficzeniaich prowadzenia,zachowujqc ciqgiosc
rrumeracji.
eietychczasowej
S 17. 1. Aktaosobowe:
1) dyrekiorazakladu karnego,dyrektoraaresztu Sledczego,komendanta
- DyrektorGeneralny
StuzbyWiqziennej
kadr"StuzbyWigziennej
o5rodkadoskonaienia
przekazuje
okrqgowemu
StuzbyWigziennej;
wlaSciwemu
dyrektorowi
2j

OsrodkaSzkoleniaSluzbyWiqziennej,
zastqpcykomendanta
Centralnego

oSrodkadoskonalenia
oSr"odka
szkoleniai zastqpcykomendanta
zastqpcykomendanta
wta6ciwemu
kadrSluzbyWigziennej- DyrektorGeneralnyStuzbyWiqziennejprzekazuje
oSrodka
komendantowi
StuzbyWiqziennej,
O5rodka
Szkolenia
komendantowi
Centralnego
kadr Sluzby
oSrodkadoskonalenia
szkoieniaSluzby Wiqziennejluh komendantowi
podleglego
Slu2byWigziennej;
Dyrektorowi
Generalnemu
Wigziennej
bezpoSrednio
zastgpcydyrektorazaldadukarnego,zastgpcydyrektoraaresztuSledczego
- dyrektorokrqgowy
kadrSluzbyWigzlennej
komendanta
oSrodka
doskonaienia
i zastqpcy
SluzbyWiqziennejprzekazujewla6ciwemudyrektorowizakladu karnego,dyrektorowi
3)

kadr StuzbyWiqziennej.
oSrodkadoskonalenia
aresztuSledczegoi komendantowi
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Zalqcznik Nr 1
Wz6r

E,WIDENCJAAKT OSOBOWYCH
FLIT.IKC
ZBY WIEZIENNEJ
JONAzuUSZA SLTJ
Nr
ewid.
aLt

Naz.,,risko
i imiE,
imiEojca

Data wpisu
akt
zalolonych
w reJ
jednostcelub
przekazanych
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Zalacznik nr 2
Wzrir

KARTA PRZEBIEGUSI,UZBY

AKTA OSOBOWE
Nr..

Przechowwvaiw aklachosoboqnrchw czeSciB

..

Data i rniejsce

STAI{OWISKOI UPOSAZENIEcz.I
Nr i data
decyzji"
stanowisko.komorka organizacl,jna,grupazaszeregowania
r
rozkazu
personalnego,
kwota uposaZeniazasadniczego,w1,soko56
dodatk6w
pisma
staly'ch,nagrody.jubileuszowe.nagrod.vroczne.urlopy
b ezplame,crkresy zawie szeniaw czt'nnoSciach siuZbowych.
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Podpis osoby
dokonujqcej
wpisu.

STANOWISKOt UPOSAZENIEcz"I
imiE
Nr i dara
TRESC
rozstrzygniqcie:
decyzji,
rozkazu
stanowisko,kom6rka organizacy,j
na, grupazaszeregowania
i
personainego,
kwota uposazeniazasadniczego,wysokoSidodatk6w
pisrna
sta$ch, nagrody.jubileuszowe,nagrodyroczr,e" urlopy
bezplatne"okresy zawieszeniaw czynnoSciach
sfuZbowych,

Nazu'a
jednostki

Podpisosoby
dokonuj4cej
wpisu

itD^

I

I

1 /

KARTA PRZEBIEGU ST,UZBYCz.II

ORDERY. ODZNACZENIA, ODZNAKI RESORTOWE, WYR6ZNIENTANazwisko . .
Nazwa,ru i data
doicumentu
nadania

xu'tabeli

TRESC
{.odznaczenia.odznaki, rvyr6znienia, rozkazu
personalnego)

nie ',vpisujesiq nagr6d uznaniouych

l5

Data
Nadania

Podpis osoby
dokonuj4cej
wpisu

MIAI..{OWANIENA STOPNIESLUZBOWE

TRESC
{nazwa stopnia sfuzbowego)

Fodpisosoby
dokonuj4cej
wpisu

SZKOLENIE I DOSKONALEI{IA ZAWODOWE
Nazwa szkolenia
(szkoieniewstppne.kursy, szkoieniezawodowe,studia
podyplomowe)

r6

Miejsce i okres odbl'rvanta

Podpisosoby
wpisu
dokonuj4cej

Uzasadnienie
Celem projektowanego rozporuqdzenia jest wykonanie upowaznienia ustawowego
zawartegow przepisie art"43 ust. 2 ustawy z dnia 9 ku'ietnia 2010 r. o Siuzbie WiEziennej(Dz. U.
Nr 79, paz.523).
Obecnie problematyka objqta niniejszym projektem nie byia uregulowana w formie
rozparzqdzeniaMinistra SprawiedliwoSci, tylko aktem wewnqtrznym - zaru4dzeniemDyrektora
GeneralnegoSluzby WiEziennej. W projekcie rozporzqdzenianie dokonano istotnych zmian w
stosunkudo obowi4zuj4cego zarzqdzenia.Maj4c na wzglEdzie dotychczasowezasadyprowadzenia
aktprzez kom6rki kadrowe jednostek organizacyjnychdostosowanonazewnictwo do stosowanego
w ustawie (np. rozkaz personalny,w;'gaSnigciestosunku siuzbowego) oraz nowej wlaSciwodci
przelahonychwynikajqeej z art. 63 ust. 2 ustawy o Sluzbie Wiqzienne.j.Zgodnie ztym przepisem
oraz zmian4 wlaSciwolci przela2onych w stosunku do an. 31 dotychczasowej ustawy z dnta26
krvietnia 1996 r. o Sluzbie V/iEziennej doprecyzowano,2e akta osobowe prowadzone s4 w tej
jednostce organizacyjnej Sluzby Wiqziennej, w kt6rej funkcjonariusz na stale pelni sluzbq,
za wyjalkiem akt osobowych funkcjonariuszy zajmujapych wryisze stanowiska kierownicze w
Sluzbie WiEziennej. Akta osobowe tych funkcjonariuszy odpowiednio prou'adza-ich przeloZeni
okreSleniu' art. 63 ust. 2 ustawy z dnta 9 ki,r'ietnia20i0 r. o Sluzbie WiEziennej,z Ty{n,ze akta
i
osobowe Dyrektora General.negoSiuzb.v WiEzierurej,bgd4.jak dotycirczas przechgrv-1'li'ane
prowadzcne przez funkcjonariusza lub pracorvnika realizuj4cego zagacinienia kadrowe -ur'
CentralnymZarzEdzieSluzby Wiqziennejna podstau'ieupou'aznieniax.r'stau'ionegoprzez \{inistra
SprawiediiwoSci.
W zwt47ku z po\\],zszvm akta osobou'e prou'adzonedotl'circzasprzez D1'rektora
Sluzby Wiqziennejnalezl.- u'zu'i4zku z ue.lSciemu.zlcie rozparzadzenia
Generalnegc,
przekazaeodpoin'iedniodo ;
i)
wla6ciwegodyrektoraokrEgo*'egoSluzby'WiEziennej,kt6ry z dnienr.wejSciaustawy'
i niniejszegorozporz4dzeniastaje siq przelozonyrnd),rektoraz:akladukarnego. d1'rektoraaresztu
kadr Sluzbl'Wiqziennej.
doskonalenia
i kornendantaoSroCka
Siedczego
rviascirvegokomendanta Centralnegc Oirodka Szkoienia Siuzol \\ iezienne.i.
2';
kcmendantaoSrodkaszkolenia Siuzb,vSriqziennejlub komenciantaosrodka cioskonaieniakadr
podlegiegoDl,rektororviGeneralnemuSluzbl.\\'iezieiuej. ktorzr
SluzbyWiEziennejbezpoSrednio
staj4siq przeiozonl'misu,oichzastQpco\\'.
z dniemwejSciaustawyi niniejszegorozporzqdzenia
Analogicznie akta osobou'epiou,adzonedotychczasprzez d1'rektoraokrqgou'e-eoSiuzbr
-$/iqziennej
nalely przekazac do u,laScirvegodyrektora zakladu karnego. d1'rektora aresztu
Siedczego i kornendanta osrodka doskonalenia kadr Sluzby Wiqziennej. kt6rz1' staj4 siQ
przel.ohonymiswoich zastqpc6w i rn' zwi4zkv z pouyzszym winni prorvadzii cialej akta osoboq'e
zgodniez wlaSciu,o$ci4"
W odniesieniudo dotychczasobowi4zuj4cl.chprzepis6wdoprecyzowanotakle" 2e:
w przypadku przeniesieniafunkcjonariuszado dalszegopelnienia siuzby w innej
1)
jednostceorganizacyjnejlub czaso\\/egodelegora'ania
funkcjonariuszado innej jednostki, jego akta
ze wzglEdu na nowe
osobowe niezwlocznie przekazuje siE do jednostki organizacljnej r,l4a6cir.vej
miejscepelnienia sluzby na stalelub czasowow przypadkudelego*'ania;
prowadzenie akt osobowych koriczy siq w jednostce organizacyjnejwlaSciwej ze
2)
wzgiEduna stalemiejscepelnieniasluzby funkcjonariuszaw dniu ustaniastosunkusluzbowego;
dla kazdego funkcjonariusza zaklada siq i prowadzi jedne akta osobowe, bez
3)
i.rzglEdu na iloSd i dtugoSi ewentualnych przerr4/ pomiEdzy okresami pozostawania przez
funkcj onariusza p aza sluzb4 w Sluzbi e Wi Eziennej;
4)
funkcjonariuszou'i ponownie przyjqtemu do sluzby w Sluzbie WiEziennej nie
zaklada sig nowych akt osobowych, ale dalej prowadzi dotychczasoweakta osobor.ve,po ich
przejqciuz archiwum lub skladnicyakt;
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zasady dokonywania wpis6w, zmian i poprawek w aktach osoborvych i na
5)
dokumentachwi4czanych do akt;
w przypadkach, gdy prawo wgl4du do akt osoborvych podlega ograniczeniom
5)
oi<reslonyrn w rozporz4dzeniu albo w innych przepisach, prawo do wgi4du akt osobowych
realizowane jest poprzez okazanie przez funkcjonariusza albo pracownika wlaSciwej kom6rki
kadrowej osobie uprautrionej wyl4cznie tych dokument6w, z kl6rymt zapaznaniesig jest konieozne
zapoznaniesiEw tym zakresiez aktamiosobowymi;
dla realizacji celu uzasadniaj4cega
7\
oceny lub opinie psychologioznewhqczanedo akt osoboul'ch przechowuje siq w
zamkniqtych i opieczEtowanychkopertach.
Powyzszeuregulowania wskazanew pkt 1-6 wynikaj4 z dotychczasowejpraktyki i nie
byly ujEte w dotychczasornych przepisach wewnEtrznych. Natomiast uprowadzenie zasady
przechowywaniaw zamkniEtychi opieczqtowanychkopertach ocen lub opinii psychologicznych
wl4czanychdo akt osobowych,podyktowanejest koniecznoSciqujednoliceniapostqpowaniasluzb
kadrowychw tym zakresie.
R-ozporzalzenie precyzuje, jakie dokumenty siuzbowe powinn;' siq znajdowai
w poszczeg6lnychczqdciachakt osobowych"Przy czym wykaz i uktradtych dokumentdu'pokrywa
siEz praktyk4prowadzeniaakt osobo'*ychi.r'jednostkachorganizacyjnychSluzby WiEziennej.
W projekciezastosou'anopodziai akt na 3 czESci:
t) czqS6A - dokumentacjazwi4zanazprzyiqciemkandydatado sluzby;
2) czESiB - dokumentacja zwiqzanaz przebiegiemsluzby funkcj onariusza;
3) czE$i C - eiokumentacjazwtqzanaz rozwiqzaniemstosunkusluzborvego.
Powy'zsz.vpodzial generalnie dostosowany,lest do og6lnie obowi4zuj4cych przepis6w
ckre6ionychra'rozporzqdzeniuMinistra Fracy i Polityki Socjalnejz dnia18 rnaja 1996t. "wspraw'ie
przez pracodaq'cow,dokumentacji w sprawaclt zwt4zanvchze stosunkiem
zakresu Dron'a,dzenia
pracy oraz sposobuprorvadzeniaakt osobouychpracownika(Dz.\J. t\r 62, poz.286 z po2n.zn.).
istniejqcer6znice uynikajq z odrgbnoscistosunkusluzbowegofunkcjonariuszySluzby Wiqziennej
orazz urvzglqdnieniadotychczasowejpraktyki w tym zakresie"
Zgodmez projektem do czESciA opr6cz dokument6wzlozonychw trakcie postqpowania
kwalifikacl'jnego wl4cza siE r6wniez dokumenty uaktualniaj4ce dane zebrane w trakcie tegcr
postqpou'ania,a dotycz4ce, rn.in. wyksztalcenia og6lnego, sy'tuac.jirodzinnej i zamieszkaniapomirno, Ze zmiany nast4pilyjuz w trakcie peinienia sluzby. Podobnie do czE:iciA w projekcie
przewiduje siE wl4czanie r6znego rodzaju oSwiadczerio zapoznanruz przepisami obou'i4zuj4cymi
w siuzbie i wlnikaj4cymi z przepis6w og6lnych. Fowyzsze podyktowanejest przede wszvstkim
wzgiqdami praktycznymi uiatwiaj4cymi ich niezwloczne odszukaniew dokumentacji (np. przy
kontroli
ustalaniuuprawnief funkcjonariuszado Swiadczefsocjalnych,podczasprzepro\4'adzania
itp.). PolrryZszezasadyq'nikaja- r6wniez z aktualnej praktyki r zarzqdzeniaDyrektora Generalnego.
W projekcie rozporzqdzenia,analogiczniejak dotychczas,okreSlono zasadqinpinania
orzeezeholvymierzeniukary dyscyplinarnejdo czqsci C akt osobowych,ktoraw trakcie peinienia
sluzby pruez funkcjonariuszajest pusta. Czasouy charakter przechowy;vaniaorzeczen bez tch
rejestrowaniaw treSci zawartoSciakt, sprzyja wlqczaniu ich do tej czqSci.Dodatkowo wpinanie
orzeczendo czq5ci C wykluczy mozliu'o Sc przeoczeniaterminu wypiEcia orzeczeniaz akt z uwagi
na zatarciekary i czasookresutrwania niekt6rych z kar (od 6 miesi4cado 18 miesiqcy), co jest
najczEsciejwystEpuj4cym blEdem. Ponadto usuniEcie orzeczenraz akt nie bqdzie porvodowai
korekt spisuzawartoSciakti zmranyliczby stron.
koniecznoScidokonyruvania
Dokumenty zwiqzarrcz rozwiqzaniem lub p1'gaSniqciemstosunku sluzbowego gromadzi
sip w czESciC akt osobo*1ch. Dostosowanow tym zakresiespos6bprowadzeniaakt osobowychdo
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dyspozycji$ 10 ww. rozporzEdzenia
MinistraPracyi Polit"vkiSocjalnejz dnia 28 maja i995 r., z
uwzglqdnieniern
odrEbnoSci
SW.
wynikaj4cejz charakteru
stosunkusluzbowego
funkcjonariuszy
W rczporzqdzenru ponadto uregulowano prawo wglqdu do akt osobouych
funkojonariusza, araz zasadydokonyrvania wpis6w, korekt, adnotac.jii zmian w tych aktach, kt6re
nie zmieniaj4 istniej4cej praktyki w tym zakresie.Takze w zakresie zakl.adaniaakt zastqpczychi ich
prou'adzenia w przypadku wyslania oryginalnych aict osobowych poza sluzbq - do s4du iub
prokuratury lub innych organdw paristwowych. Praktyka rn'skazuje, ze niejednokrotnie akta
osobowe przetrzymywane s4 przez po\ryzsze insq'tucje przezbardzo dlugi okres, co w znacznyrn
stopniu utrudnia ich prowadzenie.
Projektowanerazporz4dzenienie jest objEteprawem Unii Europejskiei.
Projekton'anerozporzqdzenienie podhga procedurzenotyfikacji w rozumieniu przepisdw
rczporz4dzeniaR.adyMinistrow z dnia 23 grudnia 2AA2 r. w sprawie sposobu.funkcjonowania
i<rajowegosysternunotyfikacji norm i akt6w prawn"vch(Dz.U. Nr 239, po2.2039,zpoZn.zm.).
Zgodnie z afi. 5 ustauy z dnia 7 lipca 2005 r" o dziaialnoScilobbingou'ej w procesie
rl, Biulet,vnie
stanou,ieniaprawa (Dz.U" Nr 169,poz. 1414,z paLn.zm.),proiekt zostaLumieszczonr,,'
Informacji Pubiicznejna stronie internetou'e_j
MinisterstwaSprawiedliwoSci"
OCENA SKUTKO\\I REGULACJI
1. Wskazaniepodmiotriw, na ktrire oddzialuje rozporz4dzenie.
Projekt r ozporzqdzeniadot)'cz1,funkcjonariuszl'SI uzbl \\' i qziennej.
2. Wyniki przepro\\'adzonychkonsultacji.
Projekt zcstal przeslani' iio konsultacji: Forum Zwi4zkaw Zarvodoraych.Cg6inopoiskiemu
ForozumieniuZwia-zkori,'Zarvodov.-vch.
NiezalezneniuSanrorz4dnerruZu'i4zkorvi Zaq'odowenu
i.^lit^**_;;.e ^/^_ \iezsieznernuSainorzaCnenru;lr,r.i37[,3r.r,;7..,,,g6j,11.,grrru
Funtlc.jcnanuszl
i
Pracownik6ivWiEziennictlr,a.
g.JVltuqrrruJv

vLqL

Wyniki konsultacjispolecznychzostan4omou'ionepo ich zakofrczeniu.
3. Wplp.rvregulacji na sektonfinans6rvpublicznl'ch.rv tvm bud2et paristx'a i bud2etl'
jednosteksarnorz4duterytorialnego.
Frojektowanerozporzqdzenienie spor.l'odujeciodatkov'-vch
skutkolv cila buizetu pansi\i'a"
poniewaz:
przed rvejSciemu'zycie rczporzqdzenia,prou'adzi
l) akta osobowezala2onei pror.r'adzone
siq dale.jzgodnie z zasadamtokreSlonymiv' niniej s4 rm r ozparz4dzeniu;
2) okladki akt osobowych o wzorach stosowan,vchdotychczasmog4 byd stosou'anedo
\\?czerpania ich zapas6w; podobnie dotychczasou,edruki karly przebiegu sluzby; nowe wzory
druk6w, akt osobornych,bgd4jak iiotychczasprociukowaneprzez przywrqzienneprzedsiqbiorstwa
pa:istwowe,u' kt6rych zatrudnianis4 osadzeni;
4) ewidencjE akt osobou,l'ch prou'adzon4 w dniu i,vejSciaw 2ycre tozpotzqdzenia
r,rykorzystuje siE do czasu zakohczenta ich prorvadzenia, zachou'uj4c ci4gloSi dotychczasorvej
numeracji;
5) przekazanie kompetencji przelolonych w zakresie prowadzenia akt osobowych do
przelohonych spowoduje, 2e Dyrektor Generalny Sluzby Wiqzierurej przekale akta kierownik6w
jednostek do dalszegoprowadzeniaprzez okrEgoweinspektoratySluzb,vWiEziennej,a te z kolei
przekalq do dyrektor6w areszt6w Sledczych i zaldadow karnych, akta osobowe zastqpc6w
dyrektorow, kt6re byly prowadzone w inspektoracie. Akta Dyrektora Generalnego Sluzby
WiEzienneji jego zastEpc6waraz aktadyrektor6w okrqgo*ych Sluzby WiEzienneji komendant6w

o5rodk6wszkoleniai oSrodkabEd4prowadzone,jak dotychczas,w Centrainym Zarz4dzie Sluzby
Wipziennej. Porayzszezrnianynie spowoduj4dodatko\^ychkosn6w.
4. Wpt5'w regulacji na lanek pracy.
Frzedstawionew projekcie rczporz4dzeniarozu'iqzania prawne nie bqd4 mialy wplyvu na
rynek pracy.
5" Wphnv regulacji na konkurencyjnoSi gospodarki i przedsigbiorczoSd,w f1'm na
funkcj onowanie przedsipbiorstw
Projeklowane rczporzqdzenienie bEdziemialo wpllmu na konkurencyjnoSigospodarki i
przedsiqbiorszoSd.
w ry'-mtakhena funkcjonowanieprzedsiEbiorstu'"
5. Wpbnv nozporz4dzeniana sytuacjg i rozn'rij regionalny.
WejSciew Zycie rozporzqdzenianie bEdziemialo wplywu na sytuacjqi rozwoj regionalny.
7" Wskazaniefrddel finansorvania"
Koszly zwi4zane z wejSciern rv zycie projektowanego rozporuqdzeniapokrpv'ane bpd4 z
wvdatk6w biezacychwieziennictu'a.
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