Projektz dnia 20 maja2010t.

ROZPORZADZENTE
MinistraSprawiedliwo6ci
z dnia

2010r.

w sprawie uzbrojenia sluiby wiqziennej, rodzaj6w
broni i srodk6w ochrony
stosowanychprzezfunkcjonariuszyw czasiepernienia
obowiqzk6w sru2bowych

Na podstawieart. 17 ust. 2 ustawyz dnia g kwietnia
2010 r. o Slu2bie
Wigziennej
(Dz.U. Nr 79, poz.523)zarzqdza
sig,co nastgpuje:

s1.

Uzbrojenie
Slu2byWipziennej
obejmuje:
'l) bro6:

a) palnq: karabiny, karabinki,pistolety maszynowe,
pistolety i rewolwery,
pistolety
sygnalowe,
strzelbypoMarzalnei granatniki;
b) specjalnq:pistoletyi rewolwerygazowe oraz
wyrzutniegranat6wi pocisk6w:
chemicznych,rzawiqcych,gumowychz tworzywa
sztucznego,hukowycn,
olSniewajqcych
orazsiatekobezwladniajqcych;
c) szkoleniowq:
sportowq,pneumatycznq,
szkolnE,
trentngowq;
2 ) amunicjg do broni palnej, pistoletow i
rewotwer6w gazowych, siatki
obezwladniajqce
orazgranatyi pociski:gumowe,z tworzywasztucznego,
dymne,
chemiczne,
lzawiqce,hukowe,olsniewaiqce,
miotanergczniealboz bronipalnej
lubwyzutni;
3 ) imitatory;
4) miotaczegazuobezwladn
ialqcego;
5 ) przedmiotyi urzqdzeniasluzqce do
elektrycznego.

obezwladn
ianta za pomoca ladunkr-r

s;
w czasiepelnieniaobowiqzk6wsluzbowych,funkcjonariuszy
sluzby wiqziennel,
zwanych dalej ,,funkcjonariuszami",
mo2na wyposa2y6 w Srodki ochrony,
w szczeg6lno6ci:
jednorazowe,
1) kajdanki:
szczgkoweispecjalnedo zakladaniana recei nogioraz
prowadnice;
2) pasyobezwladniajqce
i kaftanybezpieczefistwa;
3) palki slu2bowe: zwykle, szturmowe, wielofunkcyjne, teleskopowe,
obezwladniajqce;
4) oslonybalistyczne:
tarcze,kamizelki
i hetmykuloodporne;
5) wyposazeniespecjalne: larcze, kaski, kamizelki i rgkawice ochronne,
nagolenniki,
naramienniki
orazinneochraniacze
wra2liwych
czg6ciciala;
6) srodki indywidualnej
ochronyprzeciwchemicznej:
maski pzeciwgazoweoraz
odzie2ochronyprzedskazeniami;
7) sprzet optyczny i noktowizyjny:celowniki, lornetki, lunety, perysKopy
i noktowizory
indywidualne.

s3.
1. Funkcjonariuszy,
wykonui4cychobowiqzkisluzbowew warunkach zagtozenta
bezpieczefstwa osobistego, zulaszcza nara2onych na bezposrednie
niebezpieczeristwo
utratyzycialubzdrowiadodatkowo
wyposazasig w:
1) bezprzewodowe
radioterefony,
sygnarizatory
napadu,wykrywaczeterefon6w
- mikrofonowe:
kom6rkowych,
zestawysluchawkowo
2) rgcznewykrywaczemetalu;
3) latarkii reflektory
ol5niewajqce;
4) okularyochronnew tym strzeleckie
orazaktywneochronniki
siuchu.
2. Jezelicharakterwykonywanych
obowiqzk6wslu2bowychpowodujeintensywne
brudzeniealbo wymaga zachowaniaszczegornychwymogow sanitarno higienicznych,
funkcjonariusza
wyposazasig ponadto w przedmiotyi srodki
sluzEcezachowaniuhigieny i zdrowia,w szczeg6rnosci:
q odzie2
dodatkow
ochronnq,kombinezony
ochronneoraz przedmioty umozliwiaiqce
prowadzenre
bezpiecznej
kontrolios6bi rzeczy.

J

s4.
1 . Funkcjonariuszy
wyposaza sig wylqcznie w uzbrolenie i srodki ochrony
znajdujqce
siq na wyposazeniu
Slu2byWigziennejIna czas niezbednv
do
wykonania
wyznaczonego
zadaniasluzbowego.
Przywyposa2aniu
funkcjonariuszy
w uzbrojenie
isrodki ochrony,uwzgrgdnia
sig
typjednostkiorganizacyjnej
sru2bywigziennejw kt6rejpetniqsluzbq,stosowany
systemochronyoraz rodzajwykonywanych
zada6sluzbowvch.

z,

Amunicjg,o ktorejmowa wg
uzbrojeniem.

s5.
1 pkt 2, przydzielasig zgodnie z przyznanym

s6.
Rozporzqdzenie
wchodziw zycie po uplywie14 dni od dnia ogloszenia1)

MINISTERSPRAWIEDLIWOSCI

-

, ,.. : rrzgtQdeo

';;.:',,;l:,,-'.'"v3nvm:
7,t\l) |

Drlr,.r

tozpotzqdzeniebyto popzedzone rozporzqdzeniem
l'_lr':f1:.
Ministra Sprawiedliwosci
.
z dnia 13 listopada2OO3r. w sprawie
uzbrojenia
Sluzby
Wigziennej
(Dz.
U. Nr 198,poz.'1931),
kt6retracimoc z dniemweisciaw.
r-"lplrzqdt
podstawie
na
att. 272 ustary
-zycie
z dnia9 kwietnia
2o1or o sruzoie
"i"r"i"."g"
wiqzienn"i
"n,"
f6.-u'irl zi
izsl

rjiL

UZASADNIENIE
Przedto2onyprojektrozporzqdzeniaMinistraSprawied|iwoSciwsprawie

uzbrojeniaSlu2byWiqziennej,rodzajowbroniiSrodk6wochronystosowanychprzez
w czasle pelnieniaobowiqzk6wslu2bowych'stanowiwykonanle
funkcjonariuszy
r' o Sluzbie
delegacjizawartejw arI 17 ust. 2 ustawyz dnia 9 kwietnia 2010
(Dz.U. Nr 79' poz.523)'
Wieziennej
jest uregulowana
Aktualnie problematykaobjqta niniejszymprojektem

wrozporzqdzeniuMinistraSprawied|rwoScizdnial3|istopada2003r.wspraw
(Dz U Nr 198' poz 1931)'wydanymna podstawie
Slu2byWigziennej
uzbrojenia

art.lTpkt5ustawyzdnia26kwietnialgg6r'oS|u2bieWigziennej(D2.U.22002r
Nr207,poz.1761, z Po2n.zm )
okre6lonosktadnikiuzbrojeniaSluzbyWiqziennej'kt6rymi
W rozporzqdzentu
poslugujq siq funkcjonariusze ptzy wykonywaniu zadaft sluZbowych
nich
rodzaj6wbroni i 6rodk6wochrony stosowanychprzez
z uwzgfgdnieniem
sposob wyposazeniafunkcjonariuszy
w czasiepelnieniaobowi4zk6wslu2bowych.
przeznaczenia
w poszczeg6lneskladniki uzbrojeniei Srodki ochrony zale2y od
jednostkiorganizacyjne.;,stosowanegosystemuochronyorazrodzajurealizowany
zadansluZbowych'
przezfunkcjonariuszy
niejestobjqteprawemUniiEuropejskiej'
rozporzqdzenie
Projektowane
Projektowanerozporzqdzenienie podlega procedurze notyfikacyjnej
Rady Ministr6wz dnia 23 grudnia2002r'
w rozumieniuprzepisowrozporzqdzenia
krajowegosystemunotyfikacjinorm i akt6w
w sprawiesposobufunkcjonowania
(Dz.U. Nr 239,poz 2039orazz2O04r' Nr 65' poz 597)'
prawnych

Zgodniezad.SustawyzdniaT|ipca2005r.odziala|no3ci|obbingowe
prawa(Dz. U. Nr 169' poz' 1414oraz z 2OO9r' Nr 42' poz'
w procesiestanowienia
Informacji
337), projekt rozporz4dzeniazostanie umieszczonyw Biuletynie
Sprawiedliwo6ci'
Ministerstwa
na stronieinternetowej
Publicznej
REGULACJI
OCENASKUTKOW
1. Wskazaniepodmiot6wna kt6re oddziatujerozporz4dzenie'
Stu2byWiqziennej'
dotyczyfunkcionariuszy
Projektrozporzqdzenia
konsultacji'
2. Wynikiprzeprowadzonych
podmiotami:Forum
Projekt zostat przeslanydo konsultacjiz nastepuiacymi
ZwiEzkowZawodowych'
Porozumieniu
Zwiqzk6wZawodowych,Og6lnopolskiemu
I

Niezale'nemuSamorzqdnemuZwiqzkowi Zawodowemu,,solidarno6i,,
oraz
Niezale2nemusamorzqdnemu Zwiqzkowi Zawodowemu Funkcjonariuszy
r
Pracownik6wwigziennictwa. wyniki przeprowadzonychkonsurtacji
zosranE
omowione
po ichzakoriczenru.
3' wplyw regulacji na sektor finans6w pubricznych,w tym budiet pafstwa
i budiety jednosteksamorzqduterytorialnego.
Projektowanerozporzqdzenie
nie spowodujedodatkowychskutk6wfinansowvchdra
bud2etuparistwa.
4. Wptywregulacjina rynek pracy.
Przedstawionew projekcie rozporzqdzeniarozwiqzantaprawne nie beda
mialu
wplywuna rynekpracy.
5' wptyw regutacjina konkurencyjnos6gospodarkii przedsigbiorczos6,
w tym
na funkcjonowanieprzedsigbiorstw.
Projektowane rozporzqdzenienie bgdzie miaro wplywu na konkurencyjnosd
gospodarki
i przedsipbiorczosc,
w tymtakzena funkcjonowanie
przedsigbiorstw.
6. Wptyw rozporzqdzeniana sytuacjg i rozw6j regionalny.
WejSciew 2ycie rozporzqdzenianie bgdzie mialo wplywu na sytuacjg
i rozw6j
regionalny.
7. Wskazanielr6del finansowania.
Koszty zwiqzanez wejSciemw 2ycie projektowaneg
o rczporz dzeniapokrywane
bgdqz wydatk6wbie2qcych
wigziennictwa.

