
Proiekt z dnia 26 nzaia 20lA r

ROZPORZADZENTE

MI NISTRA SPRAWI EDLIWOSCI

z dnia 2010 r.

w spravvie prowadzenia dokumentacji w aktach osobowych funkcjonariuszy Stu2by

Wigziennej

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Siuzbie Wiqziennel

(Dz. U. Nr 79, poz. 523) zarzqdza sig, co nastgpuje:

$ t. Rozporzqdzenie okre6ia:

1) sposob prowadzenia ur aktach csobowych dokumentacji w sprawac L zwiqzanycfi ze

stosunkiem sluzbowym funkcjonariuszy Stuzby Wigziennej, zwanych dalej

,,fu n kcjo nari usza m i" ;

2l rodzaje ciokumentoltr gromaclzonych w aktach osobowych oraz sposob ich

ewidencjonowania.

3) podziat dokumentow w aktach osobow-vch:

4) wzory dokumentow w sprawach zwiazanych ze stosunkiem sluzbowym

funkcjonariuszy;

5) sposob udostgpniania i zapoznawania sig z aktami osobowymi;

6) sposob dokonywania wpisow i poprawek;

7) sposob wytqczania dokumentow z akt osobowych;

8) sposob zakfadania akt zastgpczych',

9) sposob przechowywania akt osobowych.

S 2. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej Stuzby Wiqziennej prowadzi w aktach

osobowych dokumentacjg przebiegu sluzby funkcjonariusza, przy pomocy upowa2nionego

funkcjonariusza lub pracownika realizujqcego zagadnienia kadrowe, w jednostce

organizacyjnej Sluzby Wiqziennej, zwanej dalej ,, jednostkq organizacyjnA'.

2. Akta osobowe przechowuje siq i prowadzi w jednostce organizacy.jnej, v,t ktorej



funkcjonariusz, kt6rego akta osobowe dotyczq, na stale petni siu2bq, za wyjqtkiern akt

osobowych:

1) dyrektora okrggowego Sluzby Wigziennej, Komendanta Centralnego OSrodka

Szkolenia Sluzby Wiqziennej, komendanta o6rodka szkolenia Slu2by Wiqziennej

araz komendanta o5rodka doskonalenia kadr Siuzby Wigziennej bezpoSrednio

podlegiego Dyrektorowi Generalnemu Sluzby Wigziennej, kt6re prowadzi siq w

Ce ntrai ny m Varzqdzie Stuzby Wiqzien nej ;
2) dyrektora zakladu karnego i dyrektora aresztu Sledczego oraz komendanta oSrodka

doskonalenia kadr Sluzby Wiqziennej, ktore prowadzi sie w okrggowym

i nspektoracie Stuzby Wigziennej.

3. Akta osobowe Dyrektora Generalnego Siuzby Wigziennej prowadzi

upowaZniony przez Ministra Sprawiedliwo6ci funkcjonariusz iub pracownik realizujEcy

zagadnienia kadrowe w Centrainym Zarzqdzie Stuzby Wigziennej.

4. W przypadku przeniesienia funkcjonariusza do dalszego pelnienia stuzby

w inne.i jednostce organizacyjnej lub czasowego delegowania funkcjonariusza do innej

.jednostki, jego akta osobowe niezwlacznie przekazuje siq do jednostki organizacyjne.i

wiaSciwej ze wzglgdu na nowe miejsce petnienia sluzby na stale lub czasowo w przypadku
J ^ t ^ - ^ . . , ^ ^ : , -
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5. Prowadzenie akt osobowych konczy siq w jednostce organizacyjnej wta6ciwej

ze wzglqdu na state miejsce pelnienia stuzby funkcjonariusza w dniu ustania stosunku

sluzbowego,

$ 3. 1. Dla kazdeEo funkcjonariusza zaklada siq i prowadzi jedne akta osobowe,

bez wzglgdu na i loSc i diugo6d evrentualnych przerw pomiqdzy okresami pozostawania

przez funkcjonariusza poza sft.lzb4 w Siuzbie Wigziennej.

2. Funkc.jonariuszowi ponownie przyjgtemu do stuzby w Siuzbie Wiqziennej nie

zakfada siq now,vch akt osobowyeh, ale dalej prowadzi dotychczasowe akta osobowe, po

ich przejqclu z archiwurn zakiadowego lub sktadnicy akt wlaSciwego dla ostatniego

miejsca pelnienia przez niego sfuzby.

S 4. 1. Akta osobowe sktadajq siq z oktadki oraz trzech wyodrgbnionych czgSci o

charakterze staiyn'l: A, B i C.

2. Na przedniej zewnqtrznej stronie oktadki akt osobowych wpisuje siq:

1) w gornej czgSci: nazwe jednostki organizacyjnej, w kt6rej akta osobowe zostaly



za+olone araz rok zalo2enia akt osobowych ;
2) w Srodkowej czgSci: nazwisko, imig (imiona) funkcjonariusza, imiq ojca I numer

identyfikacyjny akt osobowych.

3. W celu utatwienia identyFikacji akt osobowych, na grzbiecie akt mozna wpisad

duzymi idrukowanyrni l iterarni nazwisko i imiq funkcjonariusza, kt6rego akta dotyczq.

4. Na przedniej wewngtrznej stronie okiadki przykleja sie, co najmniej raz na 1A

lat, fotografiq funkcjonariusza w umundurowaniu siuzbowym (wedlug wzoru do legitymacji

siuzbowej) oraz wpisuje siq rok, w ktorym fotografia zostala wykonana. W przypadkach

uzasadnionych zrnianq, wyglqdu funkcjonariusza, przelozony moze Zqdae umieszczenia

jego aktualnej fotografii we wczeSniejszym terminie.

$ 5" 1" Akta osobowe prowadzi siq z uwzglqdnieniem przepis6w o ochronie

danych osobowych oraz przepis6w o ochronie informacji niejawnych.

2, Ewidencjq akt osobowych funkcjonariusza prowadzi funkcionariusz iub

pracownik realizujqcyt zagadnienia Kacirowe; wzor ewidencji aki osobowych

funkcjonariusza, okreSla zalqcznik nr 1 do rozporza.azenia.
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1) zgromacizone w toku postqpowania kwalif ikacyjnego do Sluzby lVigziennej;

2) zgromadzone w czasie przebiegu stosunku stuzbowego.

2.  Dokumentami zgromadzonymi w toku posiepowania kwai i f iKacyjnego sa- w

szczegolnoSci:

1) wypelniona ankieta personalna kandydata do sfuzby w Sluzbie Wigziennej;

21 za6wiadczenie lekarskie stwierdzajqce zdolncSc do przystqpienia cjo testu

sprawnoscifizycznej oraz wynik testu sprawnoSci fizycznej kandydata do sluzby;

3) orzeczenie wtaSciwej komisji lekarskiej o zdolnoSci do siuzby oraz opinia

psychoiogiczna;

4i informacje o niekaralnoSci kandyciata do sluzby uzyskane z Krajowego Rejestru

Karnego oraz dokumenty uzyskane w wyniku sprawdzenia w ewidencjach,

rejestrach i kartotekach prawdziwo6ci danych zawartych w ankiecie personalnej;

5) dokumenty potwierdzajqce posiadane wyksztaicenie, kwalifikacje zawodowe i

specjalistyczne;

6) kserokopia dowodu osobistego, kserokopia ksi4zeczki wojskowej lub skr6cony

wyciqg z ksiqzeczki wojskowej, stwierdzaj4cy uregulowany stosunek do stuzby



wojskowej - w przypadku rngzczyzn, a w przypadku kobiet tylko, gdy posiadajq

ksi4;eczkE wojskowq lub przydzial organizacyjno-mobilizacyjny; dokumenty te

potwierdza za zgodno66 z oryginalern funkcjonariusz lub pracownik realizujEcy

zagadnienia kadrowe;

7) dokumenty sluzqce ustaleniu wysiugi lat w celu obliczema wysoko5ci uposazenia,

wysfugl emerytalnej lub wysoko6ci nagrody jubileuszowej;

8) obliczenie wystugi w celu ustalenia wysokoSci dodatku za wyslugq lat oraz

okre6lenia okres6w siuzby uprawniajqcych do nagrody jubileuszowej;
g) opinie poiecaj4ce (referencje) do sluzby w Sluzbie WigzienneS ! ewentualne opinie

z paprzednich miejsc zatrudnienia;

10) odpisy skrocsne: aktu urodzenia w{asny, malzonka i dzieci, aktu nraizenstwa,

orzeczenia o ustaniu lub uniewaznieniu matzeristwa albo separacji;

11) dokumenty potwierdzajqce upowaznienie do dostgpu do informacji niejawnych oraz

potwiendzajEce przeszkolenie w zakresie ochrony tych inforrnacji;

12) inne dokumenty, jezeli obowiqzek ich przedloZenia wynika z odrgbnych przepisow

lub powstanie w toku postgpowania kwalifikacyjnego do Sluzby Wiqziennej lub je$li

kandydat do stuzby, przedlo|y je dodatkowo w celu po6wiadczenia dodatkowych

rirniejqtnosci i  csi4gniqe zawodowych iub szczegoinych uprawnien.

3. Dokumeniami zgrornadzonymi w czasie przebiegu stosunku siuzbowego

sAW szczegolnoSci:

1) zawiadomienia, o ktorych mowa w art. 884 S 3 Kpc;

2) pisemne potwierdzenie zapoznania siq z przepisami i zasadami dotyczqcymi

bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej;

3) oSwiadczenia o zapaznaniu z obowiqzujqcyrni przepisami i ich przestrzeganiu, w

szczegolnoSci:

a) przepisow o wychowaniu w trze2woSci i przeciwdziataniu alkohnlizmowr,

przeciwdziataniu narkonnanii oraz o cchronie danych osobowych,

b) przepis6w okreStaj4cych prawa i obowiqzki araz odpowiedzialno6d dyscyplinarnq

funkcjonariuszy,

c) regulamin6w w sprawie zasad etyki zawodowej, sposobu pelnienia sluzby pzez

funkcjonariusza oraz w sprawie ceremoniaiu Sfuzby Wigziennej i musztry

ceremonialnej,

d) Konwenc.ii w sprawie zakazu stosowania tortur araz innego okrutnego,

nieludzkieEo lub ponizajqcego traktowania albo karania, przyjgtej przez



Zgromadzenie Og6lne Narodow Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984 r. (Dz.U. z

1989 r. ,  Nr 63, poz. 378);

4) zawiadomienie o reklamowaniu z urzgdu iub wyciqg z tego zawiadomienia

zawieraj4cego zbio rcz4 ! istg os6b pod legajqcych re klamowan i u ;

5) pisma funkcjonariusza informujqce o wydarzeniach zaistniatych w jego Zyciu

osobistym i rodzinnym, do zloZenra ktorych zobowiEzujq odrgbne przepisy, a takle

dokumenty i pisma aktualizujqce dane zawarle w ankiecie personalnej;

6) decyzje administracyjne o zmianie imienia lub nazwiska funkcjonariusza;

7j dokumenty dotyczqce ubezpieezeniazdrowotnego;

8) dokumenty potwrerdzaj4ce podnoszenie przez funkcjonariusza kwalifikacji

o96lnych, w tyrn odpisy dypiomow ukoficzenia studiow wyzszych, studiow

podyplomowych i innych oraz dyplomy, zaSwiadczenia i swiadectwa ukoncZonygil

szk6l, aplikacji i kursow;

9) indywidualnq kartq sprawnoSci fizycznej funkcjonariusza Sluzby Wieziennel;

10) za6wiadczenia lekarskie dotyczEce bacian pi'ofiiaktycznych;

11) arzeczenia lekarskie wydane na wnioseK funkclonanusza lub w zwtqzKu

z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi albo postqpowaniern

powypadkowym.

4. Oceny lub opinie psychologiczne wi4czane cjo akt osobowych przechowuje siq

w zamknigtych i opieczgtowanych kopertach.

$ 7. 1. W czgsci B akt osobowych przechowule siQ kai-te crzebiegu siuzby

funkcjonariusza w Siuzbie WigzienneJ oraz dokumenty Cotyczqce powstania r przebiegu

stosunkur stuzbowego"

2. W karcie przebiegu sluzby, ktorej wzor okreSla zalEcznik nr 2 do

razporzqdzenia, odnotowurje siq ka2dqzmiang stosunku sluzbowego funkcjonariusza oraz

zmiang sklaCnikow jego uposazenia. mianowanie na stopnie stuZbowe, nadanie

odznaczef,, otrzymane wyr62nienia, a takze dane dotyczqce zakonczonego szkolenia i

doskonalenia zawodowego fu nkcjonariusza.

3. Dokumentami dotycz4cymi powstania stosunku stuzbowego araz przebiegu

siuzby funkcjonariusza w Sluzbie Wiqziennej, s4 w szczegolno6ci:

1) pisemne podanie o przyjgcie do siuzby;

2) akt Slubowania podpisany przez funkcjonariusza;

3) dokumenty dotyczqce szkolenia wstgpnego oraz szkolenia i doskonalenia



zawodowego fu n kcjonariusza ;

4j wnioski personalne sporzqdzone w czasie stuzby funkc.ionariusza;

5) pisma, rozkazy personalne i decyzje lub ich wyciqgi w sprawach stosunku

sluZbowego;

6) zakresy czynnoSci (obowiqzk6w) na zajmowanym stanowisku sluzbovvyrn;

7) dokumenty dotyczqce powierzenia mienia funkcjonariuszowi;

8) opinie sluzbowe;

9) dokumenty zwiqzane z przyznaniern funkcjonariuszowi nagrody lub wyr6znienia;

10) roczna karta ewidencji obecnoScifunkcjonariusza w sluZbie.

$ 8" Do czqSci C akt osobowych wlqcza siq dokumenty zwiqzane ze zwolnieniem

funkcjonariusza ze sluzby, a w szczegolnoSci:

1) pisemne zgloszenie wystqpienia ze stuzby w Sluzbie Wiqziennej iub dokumenty

dotycz4ce zwolnienia aibo wyga6nigcia stosunku sft.lzbowego;

2) kartE skierowania do wiaSciwej komisji lekarskrej, przebieg stuzby dla celow

rentowych oraz ewentualny odpis orzeczenia lekanskiego wydanega przez kornisjq

lekarskq;

3) obi iczenie wysiugi iat;

4j pisma, rozkazy personalne i decyzje zwiaTane z ustaniem lub wygaSnigciem

stosunku stuZbowego;

5) roczna karta ewidenrcji obecnoSci funkcjonariusza w sfuzbie obowi4zujqca w noku

ustania stosunku sluzbowego;

6) kartq zwolnienia;

7t kopig wydanego funkcjcnariuszowi Swiadectwa sluzby;

8) zawiadonrienie wiasciwej Wojskowej Komendy Uzupeinien o utracie pzez

funkcjonaniusza warunkow stanowiqcych podstawq udzielenia zwolnienia

z obowiqzkur pelnienia czynne.! stuzby wojskowe.i w razie ogloszenia nnobilizacji i w

czasie wojny;

9) potwierdzenie dokonania czynnoSci zwiqzanych z zajqciem uposaZenia za sluzbq

w zwiqzku z prowadzonym postgpowaniem egzekucyjnym, o ktorym mowa w afi. 884

$ 2 Kpc, w przypadku wystqpienia takiego obowiqzku;

10) kopig protokolu warunkow i przebiegu sluzby funkcjonariusza dla cel6w rentowych,

jezeli funkcjonariusz nie zloZyt w trakcie pelnienia sluzby proSby o skierowanie ds

komisji lekarskiej lub nie zostal skierowany z urzqdu do tej kornisji przed zwolnieniem



ze sluzby.

$ 9. Dokumenty znajdujqce siq w kahdej z wyodrgbnionych czq6ci akt osobovvych,

powinny byc ulozone w porzqdku chronologicznym i ponumerowane; kazda czq$c

powinna zawiera6 wykaz znajdujqcych siq w niej dokument6w, z zastrze2eniem $ 11.

S 10. 1. W aktach osobowych przechowuje sie potwierdzone za zgodno66

z oryginaiem odpisy iub kopie skladanych przez funkcjonariusza dokument6w. Przelozony

rnoZe Lqdac od funkcjonariusza przedlozenia oryginaiow dokument6w wylqcznie do

wglEdu lub w celu sporzqdzenia ich odpis6w albo kopii, ktorych zgodno66 z oryginaiem

potwierdza funkcjonarir.isz f ub pracownik realizujEcy zagadnienia kadrowe.

2. W aktach osobowych nnozna przechowywa0 oryginaly dokumentow, o ktorych

r n o w a w $ 6 u s t " 2 p k t 5 i 7 ,

S 11"W czasie przebiegu stosunku sluzbowego do czqSci C akt osobovvych

wtEcza siq orzeczenie o wymierzeniu kary dyscyplinarnej, ktorego nie relestruje siq w

wykazie dokument6w zawadych w czgsci C i usuwa siq po zatarciu kary dyscyplinarnej.

S 12.W aktaeh osobowych nie gi 'omadzi  s iq:

pism przewodnich;

dokumentow wytworzonych podczas przeprowadzonych postqpowan

administracyjnych z wyj4tkiem wnioskow wszczynajqcych postqpowanie, 'wydanych

decyzji lub postanowien, udzielonych cdpowiedzi araz orzeczen s4dow

administracyjnych"

S 13. 1. Prawo wgiqdu do akt osobowych funkcjonariusza przysluguje

nastqpujqcym osobom:

1\ przelozonym araz wyzszym przelo2onym;

2) funkcjonariuszowi lub pracownikowi realizujqcemu zagadnienia kadrowe, w

stosunku do funkcjonariuszy pelniqcych sluzbg w przydzielonych im do obslugi

kadrowej lub nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, atakZe funkcjonariuszy

ubiegajqcych siq o przeniesienie do tych jednostek;

3) kierownikowi komorki organizacyjnej w stosunku do podlegiych mu funkcjonariuszy,

1 )

/ l



a takze ubiegaj4cych sig o przeniesienie do danej komorki;

4j funkcjonariuszowi lub pracownikowi upowaZnionemu prcez przeloZonego lub

wyzszego przelozonego,

5) funkcjonariuszowi lub pracownikowi upowaznionemLl do przeprowadzenia kontroli;

5) funkcjonariuszowi lub pracownikowi, w tyrn takZe ich pelnomocnikom, bqdqcych

stronami w prowadzonym postqpowaniu adrninistracyjnym, dyscyplinarnym tub

skargowym;

7j rzecznikowi dyscyplinarnemu, wlaSciwej komisji dyscyplinarnej araz

petnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych - w zakresie ich

kompetencji stuzbowych ;

8) upowaznionemu pracownikowi organow nadzoru i kontroli. sqdow i prokuratury craz

innych organow na zasadach okreSlonych odrgbnymi przepisami.

2. Funkcjonariusz lub jego pelnomocnik ma prawo zapoznae sig, w obecnoSci

funkcjonariusza lub pracownika realizujqcego zagadnienia kadrowe, z dokumentami

znajdujqcymi sig w jego aktach osobowych, a w szczegolnoSci ma prawo do pnzegiqdania

akt, sporz4dzania notatek, a w uzasadnionych przypadkach otrzymania kopii lub

uzyskania odpisu dokurnentu znajdulqcego siq w aktach osobowych.

3. W' przyoadkach, gdy pi-awc wgia.iu dc akt osobov'uych podlega ogi'aniczeniom

okre6lony!'n w rozporzqdzeniu albo w innych przepisach, prawo do wElqdu akt osobowych

realizowane jest poprzez okazanie pzez funkcjonariusza albo pracownika realizuj4cego

zagacinienia kadrowe osobie uprawnionej wyt4cznie tych dokument6w, z ktorymi

zapoznanie siq jest konieczne dla reaiizacji celu uzasadnia.iqcego zapaznanie siq w tyrn

zakresie z aktami osobowvrnl.

S 14" 1. W przypadku uzasadnionej konieczno5ci wylqczenia z akt osobowych

dokumentu:

1) na state - w nriejsce tego dokumentu wlEcza siq notatkq stuzbow4 funkcjonaniusza

lub pracownika realizujqcego zagadnienia kadrowe, okre5lajEcq nazwq dokumentu i

przyczyne wylqczenia oraz rniejsce przechowywania dokumentu; przepisy $ 15 ust"

2 i 3 stosuje siq odpowiednio;

2) czasowo - w miejsce tego dokumentu wlqcza sig kserokopig wyi4czonego

dokumentu wraz odrgcznq adnotacjq funkcjonariusza lub pracownika realizuj4cego

zagadnienia kadrowe, okre5lajqcq Wzyczyny wytqczenia oraz miejsce

przechowywania,



2. Na czas udostgpnienia akt osobovvych upowaZnionym osobom, wymienionym

w S 13 ust" 1 pkt 8, mozna wytqczyi dokumenty, ktore nie pozostajqw zwiqzku z celern

udostgpnienia tych akt. W miejsce wyf4czonych dokumentow wpina siq notatkg siuzbowq,

okreSlajqcq nazwy dokumentow i przyczyny wytqczenia oraz miejsce ich przechowywania.

3" W razie konieczno6ci przeslania akt osobowych funkcjonariusza do s4du,

prokuratury lub innego uprawnionego organu paristwowego, funkcjonariusz lub pracownik

realizujqc,v zagadnienia kadrowe sporzqdza kserokopiq wszystkich dokument6w

znajduj4cych sig w czqsciach A, ts i C akt osobowych funkcjonariusza i zaklada oraz

prowadzi przez ten okres akta zastgpcze"

4. Po zwrocie akt osobowych, dokumenty w{qczone do akt zastgpczych w

okresie, o ktorym mowa w ust. 3, wpina sie odpowiednio do czqSci A, B i C akt

osobowych, a akta zastqpcze podlegaj4 komisyjnernu zniszczeniu: z czynnoSci tej

sporz4dza siq protokot, ktory podlega wlqczeniu do czgSci A akt osobowysh.

S 15. 1. Wpisow w aktach osobor,vych ina dokumentach wfqczonych do aKt

dokonuje siq w sposob czyielny, niebieskirn lub czarnym ati'amentem lub tuszem.

2. Nledopuszczalne jest jakiekolwiek zacieranie treSci cokonywanych zapisow.

Koniecznych zmian wpisu iub poprawek dokonuje siq w miai'q riioziiwo5ci w tej samej

rubryce.

3" Zrniany lub poprawki. Cokonirje sig poprzez'.

1) skre5ienie kolorern czerwonym doiychczasowej tresci jednq poziomq liniq z

zachowaniem czytelno6ci tego wpisu;

2) wpisanie wiaSciwej tre6ci, umieszczeniem claiy oraz czylelnego podpisu osoby

dokonujqcej zmiany lub poprawki;

3) podanie przyczyny znniany albo skre5lenia wpisu"

4" W przypadku nanoszenia zmian we wpisach znajdujqcych sig na zewngtrznych

czgsciach okladki akt osobovvych, zmiany nanosi siq w takim kolorze, jakim zostai

naniesiony zmieniany wpis, poprzez skre6lenie dotychczasowej tre6ci jednq poziomq liniq

z zachowaniem czytelnoSci tego wpisu; przepis ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje sig.

5. Akta osobowe prowadzi i przechowuje sig w sposob uniemoZliwiaj4cy dostqp

do nich os6b nieupowaznionych oraz zabezpieczajqcy przed uszkodzeniem iub

zniszczeniem.

6, Akta osobowe, po zakoriczeniu ich prowadzenia, przekazuje sig odpowiednio

do archiwum zakladowego lub skladnicy akt wta6ciwego dla ostatniego miejsca pelnienia



przez niego sluZby, w terrninach i na zasadach okreSlonych w przepisach w sprawie

instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie

dziatania archiwow zaktadowych i sktadnic akt w jednostkach organizacyjnych" Do

archiwum zakladowego lub skladnicy akt, przekazuje sig takze dokumenty zgromadzone

po zwolnieniu funkcjonariusza ze sluZby, w celu wl4czenia ich do archiwalnych akt

osobowych tego fu nkcjonariusza.

S 16. 1. Akta osobowe zalolone i prowadzone przed wej6ciem w Zycie

rozporzqdzenra, prowadzi sie dalej zgodnie z zasadami okre6lonymi w niniejszym

roz;:orzqdzeniu.

2. Okiadki akt osobowych o wzorach stosowanych dotychczas mogE byc

stosowane do wyczerpania ich zapasow.

3" Dotychczasowe oruki karty przebiegu sluzby mogE byi wykorzyst'ywane

do czasu wyczerpania zapas6w, nie dtuzej jednak niz przez okres trzech lat od dnia

wej6cia w zycie rozporzqdzen!a.

4. Ewidencjq akt osobowych prowadzonq w dniu wej5cia w zycie rozporzqdzenia

wykorzystuje sie do czasu zakoficzenia ich prowadzenia, zachowujqc ciqgiosc

eietychczasowej rr u meracji.

S 17. 1. Akta osobowe:

1) dyrekiora zakladu karnego, dyrektora aresztu Sledczego, komendanta

o5rodka doskonaienia kadr" Stuzby Wigziennej - Dyrektor Generalny Stuzby Wiqziennej

przekazuje wlaSciwemu dyrektorowi okrqgowemu Stuzby Wigziennej;

2j zastqpcy komendanta Centralnego Osrodka Szkolenia Sluzby Wiqziennej,

zastqpcy komendanta oSr"odka szkolenia i zastqpcy komendanta oSrodka doskonalenia

kadr Sluzby Wigziennej - Dyrektor Generalny Stuzby Wiqziennej przekazuje wta6ciwemu

komendantowi Centralnego O5rodka Szkolenia Stuzby Wiqziennej, komendantowi oSrodka

szkoienia Sluzby Wiqziennej luh komendantowi oSrodka doskonalenia kadr Sluzby

Wigziennej bezpoSrednio podleglego Dyrektorowi Generalnemu Slu2by Wigziennej;

3) zastgpcy dyrektora zaldadu karnego, zastgpcy dyrektora aresztu Sledczego

i zastqpcy komendanta oSrodka doskonaienia kadr Sluzby Wigzlennej - dyrektor okrqgowy

Sluzby Wiqziennej przekazuje wla6ciwemu dyrektorowi zakladu karnego, dyrektorowi

aresztu Sledczego i komendantowi oSrodka doskonalenia kadr Stuzby Wiqziennej.
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S 18. Rozporzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem 13 sierpnia2010 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI

Fu$ uzgledse
r*dahcfinyn



Za,l1ezniki da r ozporz4dzetia Ministra SprawiedliwoSci
z dnia 2010r. (poz. )
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Wzrir

KARTA PRZEBIEGU SI,UZBY

AKTA OSOBOWE
N r  . .  . .

Przechowwvai w aklach osoboqnrch w czeSci B

Data i rniejsce

STAI{OWISKO I UPOSAZENIE cz. I

Zalacznik nr 2

Podpis osoby
dokonujqcej

wpisu.

Nr i data
decyzji"
rozkazu
personalnego,
pisma

stanowisko. komorka organizacl,jna, grupa zaszeregowania r
kwota uposaZenia zasadniczego, w1,soko56 dodatk6w

staly'ch, nagrody .jubileuszowe. nagrod.v roczne. urlopy
b ezplame, crkre sy zaw ie szenia w c zt'nn o S c iac h siuZbowyc h.
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STANOWISKO t UPOSAZENIE cz" I

imiE

Nr i dara
decyzji,
rozkazu
personainego,
pisrna

TRESC
rozstrzygniqcie:

stanowisko, kom6rka organizacy,j na, grupa zaszeregowania i
kwota uposazenia zasadniczego, wysokoSi dodatk6w

sta$ch, nagrody.jubileuszowe, nagrody roczr,e " urlopy
bezplatne" okresy zawieszenia w czynnoSciach sfuZbowych,

itD^

Nazu'a
jednostki

Podpis osoby
dokonuj4cej

wpisu

I

I
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KARTA PRZEBIEGU ST,UZBY Cz. II

ORD ERY. OD ZNACZENIA, OD ZNAKI RE S ORTOWE, WYR6ZNIENTA-

Nazwisko . .

Nazwa, ru i data
doicumentu nadania

TRESC
{.odznaczenia. odznaki, rvyr6znienia, rozkazu

personalnego)

Data
Nadania

Podpis osoby
dokonuj4cej

wpisu

l 5

xu'tabeli nie ',vpisuje siq nagr6d uznaniouych



MIAI..{OWANIE NA STOPNIE SLUZBOWE

Nazwa szkolenia
(szkoienie wstppne. kursy, szkoienie zawodowe, studia

podyplomowe)

Miejsce i okres odbl'rvanta

r6

Podpis osoby
dokonuj4cej wpisu

Fodpis osoby
dokonuj4cej

wpisu

TRESC
{nazw a stopnia sfuzbowego)

SZKOLENIE I DOSKONALEI{IA ZAWODOWE



Uzasadnienie

Celem projektowanego rozporuqdzenia jest wykonanie upowaznienia ustawowego
zawartego w 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
rozparzqdzenia Ministra SprawiedliwoSci, tylko aktem wewnqtrznym - zaru4dzeniem Dyrektora
Generalnego Sluzby WiEziennej. W projekcie rozporzqdzenia nie dokonano istotnych zmian w
stosunku do obowi4zuj4cego zarzqdzenia. Maj4c na wzglEdzie dotychczasowe zasady prowadzenia
aktprzez kom6rki kadrowe jednostek organizacyjnych dostosowano nazewnictwo do stosowanego
w ustawie (np. rozkaz personalny, w;'gaSnigcie stosunku siuzbowego) oraz nowej wlaSciwodci
przelahonych wynikajqeej 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
okreSleni u' art. 63 ust. 2 ustawy z dnta 9 ki,r'ietnia 20i0 r. o Sluzbie WiEziennej, z Ty{n, ze akta
osobowe Dyrektora General.nego Siuzb.v WiEzierurej, bgd4. jak dotycirczas przechgrv-1'li'ane i
prowadzcne przez funkcjonariusza lub pracorvnika realizuj4cego zagacinienia kadrowe -ur'

Centralnym ZarzEdzie Sluzby Wiqziennej na podstau'ie upou'aznienia x.r'stau'ionego przez \{inistra
SprawiediiwoSci.

W zwt47ku z po\\],zszvm akta osobou'e prou'adzone dotl'circzas przez D1'rektora
Generalnegc, Sluzby Wiqziennej nalezl.- u'zu' i4zku z ue.lSciem u.zlcie rozparzadzenia -

przekazae odpoin'iednio do ;
i) wla6ciwego dyrektora okrEgo*'ego Sluzby' WiEziennej, kt6ry z dnienr. wejScia ustawy'

i niniejszego rozporz4dzenia staje siq przelozonyrn d),rektora z:akladu karnego. d1'rektora aresztu
Siedczego i kornendanta oSroCka doskonalenia kadr Sluzbl' Wiqziennej.

2'; rviascirvego komendanta Centralnegc Oirodka Szkoienia Siuzol \\ iezienne.i.
kcmendanta oSrodka szkolenia Siuzb,v Sriqziennej lub komencianta osrodka cioskonaienia kadr
Sluzby WiEziennej bezpoSrednio podlegiego Dl,rektororvi Generalnemu Sluzbl.\\'iezieiuej. ktorzr
z dniem wejScia ustawy i niniejszego rozporzqdzenia staj4 siq przeiozonl'mi su,oich zastQpco\\'.

Analogicznie akta osobou'e piou,adzone dotychczas przez d1'rektora okrqgou'e-eo Siuzbr
-$/iqziennej 

nalely przekazac do u,laScirvego dyrektora zakladu karnego. d1'rektora aresztu
Siedczego i kornendanta osrodka doskonalenia kadr Sluzby Wiqziennej. kt6rz1' staj4 siQ
przel.ohonymi swoich zastqpc6w i rn' zwi4zkv z pouyzszym winni prorvadzii cialej akta osoboq'e
zgodnie z wlaSciu,o$ci4"

W odniesieniu do dotychczas obowi4zuj4cl.ch przepis6w doprecyzowano takle" 2e:
1) w przypadku przeniesienia funkcjonariusza do dalszego pelnienia siuzby w innej

jednostce organizacyjnej lub czaso\\/ego delegora'ania funkcjonariusza do innej jednostki, jego akta
osobowe niezwlocznie przekazuje siE do jednostki organizacljnej r,l4a6cir.vej ze wzglEdu na nowe

miejsce pelnienia sluzby na stale lub czasowo w przypadku delego*'ania;
2) prowadzenie akt osobowych koriczy siq w jednostce organizacyjnej wlaSciwej ze

wzgiEdu na stale miejsce pelnienia sluzby funkcjonariusza w dniu ustania stosunku sluzbowego;
3) dla kazdego funkcjonariusza zaklada siq i prowadzi jedne akta osobowe, bez

i.rzglEdu na iloSd i dtugoSi ewentualnych przerr4/ pomiEdzy okresami pozostawania przez

fu nkcj onar iusza p a za sluzb 4 w S luzbi e Wi Eziennej ;
4) funkcjonariuszou'i ponownie przyjqtemu do sluzby w Sluzbie WiEziennej nie

zaklada sig nowych akt osobowych, ale dalej prowadzi dotychczasowe akta osobor.ve, po ich

przejqciu z archiwum lub skladnicy akt;
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5) zasady dokonywania wpis6w, zmian i poprawek w aktach osoborvych i na

dokumentach wi4czanych do akt;
5) w przypadkach, gdy prawo wgl4du do akt osoborvych podlega ograniczeniom

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 zapaznanie sig jest konieozne

dla realizacji celu uzasadniaj4cega zapoznanie siE w tym zakresie z aktami osobowymi;
7\ oceny lub opinie psychologiozne whqczane do akt osoboul'ch przechowuje siq w

zamkniqtych i opieczEtowanych kopertach.
Powyzsze uregulowania wskazane w pkt 1-6 wynikaj4 z dotychczasowej praktyki i nie

byly ujEte w dotychczasornych przepisach wewnEtrznych. Natomiast uprowadzenie zasady

przechowywania w zamkniEtych i opieczqtowanych kopertach ocen lub opinii psychologicznych

wl4czanych do akt osobowych, podyktowane jest koniecznoSciq ujednolicenia postqpowania sluzb

kadrowych w tym zakresie.
R-ozporzalzenie precyzuje, jakie dokumenty siuzbowe powinn;' siq znajdowai

w poszczeg6lnych czqdciach akt osobowych" Przy czym wykaz i uktrad tych dokumentdu'pokrywa

siE z praktyk4prowadzenia akt osobo'*ych i.r' jednostkach organizacyjnych Sluzby WiEziennej.

W projekcie zastosou'ano podziai akt na 3 czESci:
t) czqS6 A - dokumentacjazwi4zanazprzyiqciem kandydata do sluzby;
2) czESi B - dokumen tacja zwiqzana z przebiegiem sluzby funkcj onariusza;
3) czE$i C - eiokumentacja zwtqzana z rozwiqzaniem stosunku sluzborvego.

Powy'zsz.v podzial generalnie dostosowany ,lest do og6lnie obowi4zuj4cych przepis6w

ckre6ionych ra' rozporzqdzeniu Ministra Fracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 rnaja 1996 t. "w spraw'ie

zakresu Dron'a,dzenia przez pracodaq'cow, dokumentacji w sprawaclt zwt4zanvch ze stosunkiem
pracy oraz sposobu prorvadzenia akt osobouych pracownika (Dz.\J. t\r 62, poz.286 z po2n.zn.).

istniejqce r6znice uynikajq z odrgbnosci stosunku sluzbowego funkcjonariuszy Sluzby Wiqziennej

oraz z urvzglqdnienia dotychczasowej praktyki w tym zakresie"

Zgodme z projektem do czESci A opr6cz dokument6w zlozonych w trakcie postqpowania

kwalifikacl'jnego wl4cza siE r6wniez dokumenty uaktualniaj4ce dane zebrane w trakcie tegcr

postqpou'ania, a dotycz4ce, rn.in. wyksztalcenia og6lnego, sy'tuac.ji rodzinnej i zamieszkania -

pomirno, Ze zmiany nast4pily juz w trakcie peinienia sluzby. Podobnie do czE:ici A w projekcie

przewiduje siE wl4czanie r6znego rodzaju oSwiadczeri o zapoznanru z przepisami obou'i4zuj4cymi

w siuzbie i wlnikaj4cymi z przepis6w og6lnych. Fowyzsze podyktowane jest przede wszvstkim

wzgiqdami praktycznymi uiatwiaj4cymi ich niezwloczne odszukanie w dokumentacji (np. przy

ustalaniu uprawnief funkcjonariusza do Swiadczef socjalnych, podczas przepro\4'adzania kontroli

itp.). Polrry Zsze zasady q'nikaja- r6wniez z aktualnej praktyki r zarzqdzenia Dyrektora Generalnego.

W projekcie rozporzqdzenia, analogicznie jak dotychczas, okreSlono zasadq inpinania

orzeezeho lvymierzeniu kary dyscyplinarnej do czqsci C akt osobowych,ktora w trakcie peinienia

sluzby pruez funkcjonariusza jest pusta. Czasouy charakter przechowy;vania orzeczen bez tch

rejestrowania w treSci zawartoSci akt, sprzyja wlqczaniu ich do tej czqSci. Dodatkowo wpinanie

orzeczen do czq5ci C wykluczy mozliu'o Sc przeoczenia terminu wypiEcia orzeczenia z akt z uwagi

na zatarcie kary i czasookresu trwania niekt6rych z kar (od 6 miesi4ca do 18 miesiqcy), co jest

najczEsciej wystEpuj4cym blEdem. Ponadto usuniEcie orzeczenra z akt nie bqdzie porvodowai

koniecznoSci dokonyruvania korekt spisu zawartoSci akti zmrany liczby stron.

Dokumenty zwiqzarrc z rozwiqzaniem lub p1'gaSniqciem stosunku sluzbowego gromadzi

sip w czESci C akt osobo*1ch. Dostosowano w tym zakresie spos6b prowadzenia akt osobowych do
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dyspozycji $ 10 ww. rozporzEdzenia Ministra Pracy i Polit"vki Socjalnej z dnia 28 maja i995 r., z
uwzglqdnieniern odrEbnoSci wynikaj4cej z charakteru stosunku sluzbowego funkcjonariuszy SW.

W rczporzqdzenru ponadto uregulowano prawo wglqdu do akt osobouych
funkojonariusza, araz zasady dokonyrvania wpis6w, korekt, adnotac.ji i zmian w tych aktach, kt6re
nie zmieniaj4 istniej4cej praktyki w tym zakresie. Takze w zakresie zakl.adania akt zastqpczych i 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.

Projektowane razporz4dzenie nie jest objEte prawem Unii Europejskiei.
Projekton'ane rozporzqdzenie nie podhga procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisdw

rczporz4dzenia R.ady Ministrow z dnia 23 grudnia 2AA2 r. w sprawie sposobu. funkcjonowania
i<rajowego systernu notyfikacji 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 dziaialnoSci lobbingou'ej w procesie

stanou,ienia prawa (Dz.U" Nr 169, poz. 1414, z paLn.zm.), proiekt zostaL umieszczonr,,' rl, Biulet,vnie
Informacji Pubiicznej na stronie internetou'e_j Ministerstwa SprawiedliwoSci"

OCENA SKUTKO\\I REGULACJI

1. Wskazanie podmiotriw, na ktrire oddzialuje rozporz4dzenie.
Proj ekt r ozporzqdzenia dot)'cz1, funkcj onariuszl' S I uzbl \\' i q zi enn ej .
2. Wyniki przepro\\'adzonych konsultacji.
Projekt zcstal przeslani' iio konsultacji: Forum Zwi4zkaw Zarvodoraych. Cg6inopoiskiemu

Forozumieniu Zwia-zkori,'Zarvodov.-vch. Niezalezneniu Sanrorz4dnerru Zu'i4zkorvi Zaq'odowenu
i.^l i t^**_;;.e  ̂ /^_ \ iezsieznernu SainorzaCnenru;lr,r. i37[,3r.r,;7.., , ,g6j,11.,grrru Funtlc. jcnanuszl ig . J V l t u q r r r u J v  v L q L

Pracownik6iv WiEzienni ctlr,a.

Wyniki konsultacji spolecznych zostan4 omou'ione po ich zakofrczeniu.

3. Wplp.rv regulacji na sekton finans6rv publicznl'ch. rv tvm bud2et paristx'a i bud2etl'
jednostek sarnorz4du terytorialnego.

Frojektowane rozporzqdzenie nie spor.l'oduje ciodatkov'-vch skutkolv cila buizetu pansi\i'a"
poniewaz:

l) akta osobowe zala2one i pror.r'adzone przed rvejSciem u'zycie rczporzqdzenia, prou'adzi
siq dale.j zgodnie z zasadamt okreSlonymi v' niniej s4 rm r ozparz4dzeniu;

2) okladki akt osobowych o wzorach stosowan,vch dotychczas mog4 byd stosou'ane do
\\?czerpania ich zapas6w; podobnie dotychczasou,e druki karly przebiegu sluzby; nowe wzory
druk6w, akt osobornych, bgd4 jak iiotychczas prociukowane przez przywrqzienne przedsiqbiorstwa
pa:istwowe, u' kt6rych zatrudniani s4 osadzeni;

4) ewidencjE akt osobou,l'ch prou'adzon4 w dniu i,vejScia w 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 dalszego prowadzeniaprzez okrEgowe inspektoraty Sluzb,v WiEziennej, 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
WiEziennej i jego zastEpc6w araz akta dyrektor6w okrqgo*ych Sluzby WiEziennej i komendant6w



o5rodk6w szkolenia i oSrodka bEd4 prowadzone, jak dotychczas, w Centrainym Zarz4dzie Sluzby
Wipziennej. Porayzsze zrniany nie spowoduj4 dodatko\^ych kosn6w.

4. Wpt5'w regulacji na lanek pracy.

Frzedstawione w projekcie rczporz4dzenia rozu'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 rczporzqdzenie nie bEdzie mialo wpllmu na konkurencyjnoSi gospodarki i

przedsiqbiorszoSd. w ry'-m takhe na funkcjonowanie przedsiEbiorstu'"

5. Wpbnv nozporz4dzenia na sytuacjg i rozn'rij regionalny.

WejScie w Zycie rozporzqdzenia nie bEdzie mialo wplywu na sytuacjq i rozwoj regionalny.

7" Wskazanie frddel finansorvania"
Koszly zwi4zane z wejSciern rv zycie projektowanego rozporuqdzenia pokrpv'ane bpd4 z

wvdatk6w biezacych wieziennictu'a.

20


