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ZARZADZENIE Nr 11/2007
yrektora Generalnego Slu2by Wiqziennej

z dnia 19 lipca 2007 r.

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu

Zarzqdowi Slu2by Wiqzien nej

Na podstawie S 6 statutu Centralnego Zazqdu Slu2by Wiqziennej

stanowiqcego zalqcznik do zarzqdzenia Nr 122lO7|CZSW Ministra

Sprawiedliwoéci z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu

Zazqdowi Stu2by Wiqziennej zarzqdza siq, co nastqpuje:

s 1 .
Organizacjq wewnqtrznq i szczególowy zakres zadan komórek

organizacyjnych Centralnego Zarzqdu Slu2by Wiqziennej okreéla regulamin

o rg a n iza cyj n y sta n owi qcy zal 4cznik do zarzqdze ni a.

s2 .
Traci moc zarzqdzenie Nr 112002 Dyrektora Generalnego Slu2by

Wiqziennej z dnia g mqa 2OO2 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

Centralnemu Zarzqdowi Slu2by Wiqziennej (Dz. Urz. CZSW z 2OO5 r. Nr 2,
poz .7  i z2O06  r .  N r  1 ,  poz .2 ) .

s 3 .
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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z dn¡a 19|¡pca 2007 r.

Regulamin organizacyjny
Centralnego Zarzqdu Slu2by Wiqziennej

Rozdzial 1
Stru ktu ra organizacyj na Centralnego ZarzEdu Slu2by Wigzien nej

s 1 .
l. Strukturq organizacyjnq Centralnego Zarzqdu Slu2by Wiqziennej, zwanego

dalej,,Centraln ym Zarzqdem", tworzq:
1) Kierownictwo:
a) Dyrektor Generalny Sluzby Wiqziennej,
b) Zastqpca Dyrektora Generalnego Stu2by Wiqziennej - do spraw
finansowoJogistycznych,
c) Zastqpca Dyrektora Generalnego Slu2by Wiqziennej - do spraw
penitencjarno-ochron nych ¡
2) Biuro Dyrektora Generalnego Slu2by Wiqziennej, w którego sklad wchodzq:
a) Zespól Organizacyjny, Studiów i Analiz oraz Kontaktów Miqdzynarodowych,
b) Zespól Prasowy i Komunikacji Spolecznej,
c) Redakcja ,,Przeglqdu Wiqziennictwa Polskiego" i "Forum Penitencjarnego";
3) Biuro Penitencjarne;
4) Biuro Ochrony i Spraw Obronnych;
5) Biuro Prawne, w którego sklad wchodzi Zespol do spraw Skarg Osób

Pozbawionych Wolnoéci;
6) Biuro Kwatermistzowsko-lnwestycyjne, w którego sklad wchodzq:
a) Zespot Zamówieri Publicznych,
b) Inspekcja Gospodarki Energetycznej Slu2by Wiqziennej;
7) Biuro Bud2etu, w którego sklad wchodzi Zespot Rozliczen Projektów

Realizowanych z Funduszy Europejskich;
B) Biuro Kadr i Szkolenia, w którego sklad wchodzi Zespól Szkolenia

i Doskonalenia Zawodowego;
9) Biuro Informacji i Statystyki, w którego sklad wchodz4
a) Zespól Informacji,
b) Zespól Operatorów Baz Danych;
10) Biuro Slu2by Zdrowia;
11) Wydzial Nadzoru Wlaécicielskiego nad Przedsiqbiorstwami
Przywiqziennymi i Zatrudnienia Osób Pozbawionych Wolnoéci;
1 2) Wydzial Informatyzacji i Lqcznoéci;
13) Wydzial Kontroli i lnspekcji;
14) Zespot do spraw Funduszy Europejskich;
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15) Zespól Ochrony lnformacji Niejawnych;
16) Zespol Slu2by Medycyny Pracy i Bezpieczeirstwa i Higieny Pracy;
17 \ Zespctl Audytu Wewnqtrznego.
W sklad Centralnego Zarzqdu, oprócz komórek organizacyjnych, o których
mowa w ust.1, wchodzi Rada Duszpasterstvva Wiqziennego.

Przy Centralnym ZarzEdzie dziala Biuro Emerytalne Siu2by Wiqziennej, zwane
dalej Biurem Emerytalnym; obslugq kadrow4 finansowq i kwatermistrzowskq
oraz realizaqq uprawnieó funkcjonariuszy i pracowników Biura Emerytalnego
sprawujq wtaéciwe merytorycznie komórki Central nego Zarzqdu.
Wykaz stanowisk w Centralnym Zarzqdzie oraz liczbq i strukturq etatów
w komórkach organizacyjnych oraz w Biurze Emerytalnym, z zastrze2eniem
ust. 5, okreéla Dyrektor Generalny Slu2by Wiqziennej, zwany dalej
Dyrektorem Generalnym, w odrgbnych przepisach.

5. Liczbq etatów w Biurze Emerytalnym okreélajq odrqbne przepisy.

1 .

Rozdzial 2
Tryb kierowania w Centralnym Zarzqdzie

s 2 .
Centralnym Zarzqdem kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy Zastqpców
Dyrektora Generalnego, o których mowa w $ 1 ust.1 pkt 1 lit. b) i c)' oraz
kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w $ 1 pkt 2-17.
Szczególowy podzial kompetencji miqdzy czlonkami Kierownictwa
Centralnego ZarzEdu, o których mowa w $ 1 ust. 1 pkt 1, okreéla odrgbne
zarzqdzenie Dyrektora Generalnego.
Dyrektor Generalny mo2e upowa2nió poszczególnych funkcjonariuszy lub
pracowników Centralnego Zarzqdu do wydawania w jego imieniu decyzji
w okreSlonych sprawach.
Dyrektor Generalny mo2e powolywaó kolegialne organy doradcze lub
opiniodawcze oraz t'uorzyó zespoly o charakterze stalym lub do wykonywania
okreélonych zadañ.

s3 .
Wydawanie jednostkom organizacyjnym Stu2by Wiqziennej, zwanym dalej
,jednostkami organizacyjnymi", polecer'r i wytycznych, nale2y do wylqcznej
kompetencji Dyrektora Generalnego. Wydawanie poleceñ iwytycznych przez
Zastqpców Dyrektora Generalnego mo2e nastQpowaó w zakresie ich wlaéciwoéci
i upowa2nieñ udzielonych przez Dyrektora Generalnego.

s4 .
1. Biurem kieruje dyrektor biura, wydzialem naczelnik wydzialu, a zespolem

kierownik zespolu, z zastrze2eniem $ 6 ust. 3.
2. Na wniosek dyrektora biura mo2e byó powotany zastQpca dyrektora biura.

^

2 .



s5 .
1. Dyrektor biura, naczelnik wydzialu oraz kierownik zespotu, zwani dalej

,,kierownikami komórek", wykonujq zadania w zakresie przypisanej
wlaéciwoéci rzeczowej, wynikajqcej z zadañ Dyrektora Generalnego.

2. Kierownicy komórek mogq powolywaó nieetatowe zespoly realizujqce
okreélone przez nich zadania oraz wyznaczaó podleglych funkcjonariuszy lub
pracowników do kierowania tymi zespolami. W szczególnie uzasadnionych
pzypadkach, na wniosek dyrektora biura lub naczelnika wydzialu, Dyrektor
Generalny mo2e powoiaó etatowy zespól w ramach biura, realizujEcy
okreélone zadania: kierownik zespolu podlega organizacyjnie dyrektorowi
biura lub naczelnikowi wydzialu.

3. Kierownicy komórek mogE bezpoérednio zlecaó poszczególnym
funkcjonariuszom- lub pracownikom wykonywanie zadair w okreélonym przez
nich zakresie.

4. Dyrektora biura zastqpuje w czasie jego nieobecnoéci jego etatowy zastqpca,
a jezeli nie ma takiego zastepcy, wskazany przez dyrektora biura
funkcjonariusz lub pracownik; naczelnika wydzialu lub kierownika zespolu
zastqpuje wskazany pzez niego funkcjonariusz lub pracownik.

5. Zastqpowanie kierownika komórki obejmuje wykonywanie zadan, o których
mowa w regulaminie, chyba 2e kierownik komórki okreélil inny zakres
zastepstwa.

6. Kierownik komórki organizacyjnej okreéla zakresy czynnoéci dla
poszczegól nych stanowisk slu2bowych.

s6 .
1. Dyrektor Biura Bud2etu - sprawuje funkcjq glównego ksiqgowego bud2etu

Slu2by Wiqziennej; Zastqpca Dyrektora Biura Bud2etu sprawuje funkcjq
glównego ksiqgowego Centralnego Zarzqdu; kierownik Zespolu Rozliczeri
Projektów Realizowanych z Funduszy Europejskich pelni funkcjq zastQpcy
glównego ksiqgowego Centralnego Zarzqdu. Na wniosek Dyrektora Biura
Bud2etu, Dyrektor Generalny mo2e powierzyó wykonywanie obowiqzków
glównego ksiqgowego Centralnego Zarzqdu innej osobie.

2. DyreKor Biura Slu2by Zdrowia sprawuje jednoczeénie funkcjq Naczelnego
Lekarza Wiqziennictwa.

3. Pelnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych jest równoczeénie
kierown i kiem Zespolu Ochrony I nformacji Niejawnych.

4. Kierownik Zespotu Prasowego i Komunikacji Spolecznej sprawuje
jed noczeénie funkcjq rzecznika prasowego Centralnego Zarzqdu Stu2by
Wiqziennej.

Rozdzial 3
Ogólne zasady dzialania komórek organizacyjnych

s 7 .
1. Komórki organizacyjne wspolpracuj4 miqdzy sobq, a tak2e

z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi jednostkami iorganizacjami,
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a w szczególnoéci stowarzyszeniami, fundacjami, koéciolami i innymi
zwiqzkami wyznaniowymi oraz instytucjami wykonujqcymi zadania na rzecz
wykonania kar oraz érodków przymusu skutkujqcych pozbawienie wolnoéci
i tymczasowego aresztowania.
W realtzaqi zadania obejmujqcego zagadnienia kilku komórek
organizacyjnych, prowadzenie tego zadania nale2y do komórki wiodqcej,
której zakres dzialania obejmuje najwiqcej zagadnieñ wystqpujqcych w danej
SDraW¡e.
Komórki organizacyjne wspolpracujqce, sa obowiazane opracowaó oraz
udostqpnió komórce wiodqcej niezbqdne materialy, informacje, wyjaénienia
i op i n i e .
Dyrektor Generalny lub jego zastQpca mo2e wyznaczyó innq komórkq
wiodqcq, niz okreélona w ust. 2.
Zadani a wyn i kajqce z koresponden cj i zewn qtrzn ej ad resowa n ej bezpoé red n i o
do komórki organizacyjnej, a bqdqce przedmiotem zakresu dzialania innej
komórki, powinny zostaó ptzekazane do realizacji przez wlaéciwq
merytorycznie komórkq organizacyjn4.

s 8 .
Dane liczbowe, informacje statystyczne i inne materiaty slu2bowe dotyczqce
danej komórki udostqpnia organom, instytucjom bqd2 innym podm¡otom
zewnetrznym, kierownik tej komórki.
W sprawach dotyczqcych zakresu dzialania kilku komórek, dane, o których
mowa w ust. 1, udostepnia kierownik komórki wiodqcej, w porozumieniu
z kierownikami pozostalych komórek wspóldzialajqcych.
Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, érodkom masowego przekazu
udostqpnia zecznik prasowy Centralnego Zarzqdu Slu2by Wiqziennej.
Udostqpnianie wiadomoéci o charakterze niejawnym odbywa siq w trybie i na
zasadach okreéfonych w przepisach o ochronie informacji niejawnycn,
a udostqpnianie informacji publicznej, w trybie i na zasadach 'okre6lonvcn
w przepisach o dostqpie do informacji publicznej.

se .
Do akceptacji Dyrektora Generalnego sq zastrze2one nastqpujqce
doku menty:
1) projekty aktów normatywnych;
2) korespondencja kierowana do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta Rp,

Prezesów Sqdu Najwyzszego, Naczelnego Sqdu Administracyjnego
i Najwy2szej lzby Kontroli, Prezesa iczlonków Rady Ministrów, Sekretarza
Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoéci, Rzecznika praw Obywatelskicn,
kierowników urzqdów centralnych, wojewodów, czlonków kierownictwa
organizacji spolecznych i zawodowych szczebla centralnego, wladz
koéciolów i zwiqzków wyznaniowych, czlonków kierownictwa zwiqzków
zawodowych oraz pisma dotyczqce materialów kierowanych pod obrady
Rady Ministrów oraz komisji sejmowych i senackich;

4 .

1 .

2 .

4 .

1 .



3) wystqpienia do kierowników centralnych organów penitencjarnych innych
pañstw;

4) porozumienia i protokoly miqdzynarodowe;
5) dokumenty o charakterze zasadniczym dla dzialalnoéci Sluzby Wiqziennej

lub wymagajqce podpisu Dyrektora Generalnego ze wzglqdów
szczególnych.

2. W razie nieobecnoéci Dyrektora Generalnego lub w innych uzasadnionych
wypadkach, dokumenty okreélone w ust. 1, podpisuje upowa2niony zastQpca.

3. Pisma kierowane do podsekretazy stanu, zastqpców kierowników urzqdów
centralnych, a tak2e wystqpienia do kierowników organizacji i instytucji
spolecznych, politycznych i zawodowych nie zastrze2one do podpisu
Dyrektora Generalnego, mogq podpisywaó zastqpcy Dyrektora Generalnego,
kazdy w zakresie swoich kompetencji.

4. Dokumenty przedstawione do podpisu Dyrektora Generalnego powinny byó
uprzednio parafowane pzez wlaéciwego zastQpcQ Dyrektora Generalnego,
je2eli dokumenty zostaly przygotowane przez komórkq organizacyjnq
podleglq temu zastepcy, natomiast dokumenty przygotowane przez komórkq
organizacyjnq podleglq bezpoérednio Dyrektorowi Generalnemu, parafuje
kierujqcy tq komórkq.

5. Dokumenty, z których mogq wynikaó zobowiEzania finansowe imajqtkowe
Centralnego Zarzqdu podpisuje: Dyrektor Generalny lub - w ramach
posiadanych upowaznieñ - wlaéciwy jego zastqpca, po uprzednim
parafowaniu ich przez dyrektora Biura Bud2etu lub jego zastqpcq; przepis $ 2
ust.2i$ 6 ust.1 stosuje siq odpowiednio.

6. Pisma nie zastrze2one do podpisu Dyrektora Generalnego lub jego
zastqpców, podpisujE wlaéciwi dyrektorzy biur, naczelnicy wydzialów
i kierownicy zespoiów w zakresie swojej wlaéciwoéci oraz upowaZnieó
wydanych przez Dyrektora Generalnego ijego zastqpców.

7. Dyrektor biura, naczelnik wydziatu lub kierownik zespolu mo2e okreélió
rodzaje pism idokumentów, które mo2e podpisywaó upowa2niona ptzez
niego osoba. Upowa2nienie do podpisywania pism i dokumentów powinno
byó wystawione imiennie ina piémie. Rejestr upowa2nieñ dyrektora biura,
naczelnika wydzialu lub kierownika zespolu prowadzi kierownik tej komórki
organizacyjnej.

s 10.
Propozycje decyli i czynnoéci powodujqcych zobowiqzania finansowe bud2etu
wiqziennictwa i Centralnego Zarzqdu, kierownicy komórek organizacyjnych
uzgadniajq z odpowiednim glównym ksiqgowym oraz kierownikami wlaéciwych
komórek organizacyjnych.
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Rozdzial 4
Kolegium Dyrektora Generalnego

s  1 1 .
1. Dyrektor Generalny zwoluje, w zale2noéci od potrzeb, jako radq o charakterze

opiniodawczym, konsultacyjnym i doradczym, kolegium Dyrektora
Generalnego, zwane dalej,,Kolegium".

2. Do zadañ Kolegium nale2y v'tyra2an¡e opin¡i, doradztwo ikonsultowanie
w istotnych sprawach zwiqzanych z realizaqq ustawowych zadarl Slu2by
Wiqziennej, a tak2e zagadnieñ i problemów wymagaj4cych przedyskutowania
I u b rozwi qza n ia b qd2 p rzygotowan ia p ro pozycj i dzialañ systemowych.

3. W sklad Kolegium wchodz4 zastqpcy Dyrektora Generalnego, dyrektorzy
biur, naczelnicy wydzialów i kierownicy zespolów.

4. Posiedzeniom Kolegium przewodniczy Dyrektor Generalny, bqd2 wyznaczona

7.

przez niego osoba.
Do udzialu w posiedzeniach Kolegium mogq byó zapraszane inne osoby,
w zale2noéci od rodzaju spraw bqdqcych przedmiotem posiedzenia Kolegium.
Dyrekior Generalny okreéla termin, formy i miejsce posiedzenia Kolegium oraz
zaptasza osoby, o których mowa w ust. 5.
Ustalenia Kolegium po zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego sq
przekazywane wlaéciwym komórkom organizacyjnym albo osobom do
wiadomoéci lub realizacji.

8. Obslugq Kolegium zapewnia dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Slu2by
Wiqziennej.

Rozdzial 5
Podstawowe zadania kierowników komórek organizacyjnych oraz zakres

dzialania komórek organizacyjnych.

s 12.
Kierownik komórki jest obowiqzany stvvarzaó warunki:

1 ) sprawnej realizacji zadañ slu2bowych;
2) ksztattowania wlaéciwych postaw etycznych;
3) wlaéciwej atmosfery érodowiska pracy i komunikacji interpersonalnej;
4) doskonalenia zawodowego.

s 13.
1. Do podstawowych zadañ kierownika komórki organizacyjnej nale2y

kierowanie, organizowanie i koordynowanie pracy podleglej komórki
organizacyjnej, a w szczególnoéci:
1) ustalanie planu pracy podleglel komórki organizacyjnej oraz podejmowanie
dzialañ dla zapewnienia Srodków i warunków realizacji zaplanowanych
dzialah:
2) stale doskonalenie organizacji wewnqtrznej oraz metod i form dzialania;
3) wspolpraca z kierownikami innych komórek organizacyjnych Centralnego
Zarzqdu w zakresie niezbqdnym do wykonywania obowiqzków slu2bowych;
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4) prowadzenie systemaiycznego nadzoru i kontroli wewnqtrznej
w stosunku do podleglych funkcjonariuszy i pracowników, zwanych dalej
,,personelem", oraz prowadzen ie nadzoru i kontroli zewnqtrznej w stosunku do
jednostek organizacyjnych w powiezonym zakresie dzialania,
a w szczegófnoéci:

a) planowanie, organizowanie i koordynowanie - w porozumieniu
z naczelnikiem Wydzialu Kontroli i  Inspekcji - kontroli jednostek
or ganizacyjnych w za kresi e nadzorowa n ej dzi alal n oéci,
b) zapewnienie uczestnictwa personelu w kontrolach organizowanych
przez Vtlydzial Kontroli i Inspekcji,
c) informowan¡e naczelnika Wydziaiu Kontroli i Inspekcji o ustaleniach
kontroli dokonanych w jednostkach organizacyjnych i skierowanych do nich
wystqpieniach pokontrolnych oraz pzekazywanie do Wydzialu Kontroli
i Inspekcji informacji niezbqdnych do prowadzenia ewidencji kontroli
zewnqtrznych przeprowadzonych przez Centralny Zarzqd;

5) organizowanie wykonania zadañ z zakresu obronnoéci, wedlug zasad
ustalonych przez Dyrektora Generalnego;
6) podej mowanie pzedsiqwziqó organizacyjno{ech nicznych i ekonomicznycn,
zapewniajqcych efektywnq re alizaqq zadañ;
7) przekazywanie dyrektorowi Biura Dyrektora Generalnego Slu2by
Wiqziennej informacji i wniosków do realizacji, wynikaj4cych z wyjazdów
slu2bowych za granicq;
B) udostqpnianie Pelnomocnikowi do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
informacji i danych majqcych znaczenie dla funkcjonowania systemu ochrony
informacji niejawnych;
9) zabezpieczanie danych osobowych przed ich nieuprawnionym
przetwarzaniem w trybie i na zasadach okreélonych w odrebnych przepisach
Kierownicy komórek organizacyjnych sE upowa2nieni do:
1) reprezentowania Centralnego Zarzqdu i udzielania opinii w sprawach
objqtych zakresem dzialania tej komórki organizacyjnej, a nie zastrze2onych
dla Dyrektora Generalnego i jego zastqpców, a tak2e w sprawach
przekazanych na podstawie szczególnych imiennych upowa2nieó przez
Dyrektora Gener:alnego; rejestr upowa2nieri Dyrektora Generalnego prowadzi
Biuro Prawne:
2) ustalania i aktualizacji zakresów czynnoéci podleglego personelu oraz
powolywania, w ramach swojej komórki organizacyjnej, nieetatowych
zespolów specjalistycznych ;
3) nadzorowania pzestrzegania stanu dyscypliny sluZbowej i dyscypliny pracy
podleglego personelu;
4) wnioskowania w sprawach stosunku slu2bowego i stosunku pracy oez
przyznaw ania nag ród, zapo mó9, odznaczeñ i wyró2n ieñ ;
5) udzielania podleglemu personelowi pisemnych upowa2nieó do
samodzielnego podejmowania decyzji i podpisywania korespondencji;
6) ustalania planów urlopów podleglego personelu.
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s 14.

Do zakresu dziatania komórek organ¡zacyjnych nale2y w szczególnoéci:
1) wystqpowanie z inicjatywami zapewniaj4cymi postep w zakresie

efektywnoéci wykonania kary pozbawienia wolnoéci i tymczasowego
aresztowanta;

2) podejmowanie przedsiqwziqó organizacyjnych i ekonomicznych
zapewniaj4cych efektywnq realizacjq zadan nalo2onych na komórkq
organ izacyjn4

3) opracowywanie programów i planów dzialania z zakresu dzialania komórki
organ izacyjnej;

4) sporzqdzan ie okresowych analiz, ocen, informacji, sprawozdan i prognoz
z zakresu dzialania komórki organizacyjnej,

5) przygotowywanie projektów poleceñ i wytycznych dla jednostek
organizacyjnych z zakresu dzialania komórki organizacyjnej;

6) wspoldzialanie z wlaéciwymi komórkami olganizaóy¡nymi naczelnycn
i centralnych organów administracji paristwowej oraz terenowymi organami
ad m i n istracj i rzqdowej i organam i samorzqdu terytorial nego;

7) opracowywanie projektów aktów prawnych z zakresu dzialania komórki
organizacyjnej oraz opiniowanie projektów a któw prawnych;

B) udzielanie wyjaénieñ dotyczqcych paepisów z zakresu dzialania komórki
organ izacyjnej;

9)sprawowanie kontroli dzialalnoéci okrqgowych inspektoratów Slu2by
Wiqziennej oraz podlegtych jednostek organ¡zacyjnych, w zakresie
dzialania komórki organizacyjnej, otaz przedkladanie odpowiednich
wniosków i propozycji wynikajqcych z tej dzialalnoéci Dyrektorowi
Generalnemu i wlaéciwym jego zastqpcom;

10) prowadzenie tematycznych rejestrów aktów prawnych oraz zbiorów
te kstów przepi sów d otyczqcych zakresu dzialania komórki organ izacyj n ej ;

11) opracowywanie materialów informacyjnych i analitycznych
dotyczqcych dzialalnoéci komórki organizacyjnej na potrzeby Sejmu
i Senatu RP, Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwoéci oraz w innych
wypadkach, gdy zaistnieje taka koniecznoéó;

12) realizaqa wnhosków pokontrolnyeh Najwy2szej lzby Kontroli i innych
organów kontrolnych, dotyczqcych zakresu dzialania komórki
organizacyjnej oraz nadzorowanie i inicjowanie wykorzystania wyników
kontroli;

13) inicjowanie wymiany doéwiadczeri miqdzy jednostkami
organizacyjnym i;

14) wspólpraca z rzecznikiem prasowym Centralnego Zarzqdu Slu2by
Wiqziennej;

15) planowanie, organizowanie i koordynowanie - w porozumieniu
z dyrektorem Biura Kadr i Szkolenia - szkolenia specjalistyczn ego oraz
doskonafenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników odpowiednich
pionów slu2b:



16) przechowywanie sprawozdan i materiaiów z postqpowan
wyjaSniaj4cych z zakresu dzialania lub nadzoru danej komórki
organ izacyjnej.

2. Do komórek organizacyjnych, oprócz zadaí, o których mowa w ust. 1, nale2y
wykonywanie zadañ wynikajqcych z innych pzepisów oraz zleconych przez
Dyrektora Generalnego i jego zastqpców.

s 15.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale, spory kompetencyjne
z zakresu dzialania komórek organizacyjnych rozstayga Dyrektor Generalny.

Rozdzial 6
SzczegóIowy zakres dzialania komórek organizacyjnych

s 16.
Bíuro Dyrektora Generalnego SNu2by Wigziennej

1. Biuro Dyrektora Generalnego Slu2by Wiqziennej, zwane dalej ,,Biurem
Dyrektora Generalnego", jest odpowiedzialne za obslugq sekretarsko-biurow4
i administracyjnq Dyrektora Generalnego i jego zastqpców, organizowanie
kontaktów krajowych i miqdzynarodowych, opracowywanie analiz i informacji
dotyczqcych wiqziennictwa, obslugq prasowa Dyrektora Generalnego oraz
organizowanie ikoordynowanie zadañ w sferze komunikacji spolecznej,
przygotowywanie i organizowanie wydawania organów prasowych
Centralnego Zarzqdu, a Lak2e nadzorowanie i koordynowanie realizaqi zadaíl
w jednostkach organizacyjnych w zakresie wlaéciwoéci rzeczowej biura.

2. W sktad Biura Dyrektora Generalnego wchodzq:
1) Zespól Organizacyjny, Studiów i Analiz oraz
Miqdzynarodowych;
2)Zespü Prasowy i Komunikacji Spotecznej;
3) Redakcja ,,Przeglqdu Wiqziennictwa Polskiego" i ,,Forum Penitencjarnego".

3. Zespolem, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3, kieruje kierownik zespolu.
4. Do zakresu dzialania poszczególnych zespolów Biura Dyrektora Generalnego

nale2y w szczególnoéci:
1) Zespól Organizacyjny, Studiów i Analiz oraz Kontaktów Miqdzynarodowych:

a) organizacja sekretariatów Dyrektora Generalnego i jego zastqpców oraz
sprawowanie nadzoru nad ich funkcjonowaniem,

b)koordynowanie dzialan dotyczqcych opracowywania programów
dzialania i planów pracy Centralnego ZarzEdu oraz przedstawianie
okresowych informacji o ich wykonaniu,

c) organizacja i obsluga posiedzeñ Kolegium Dyrektora Generalnego oraz
organizowanie odpraw, narad i konferencji z udzialem Dyrektora
Generalnego i jego zastqpców,

d) organizowanie udz¡alu Dyrektora Generalnego i jego zastQpców
wprzedsiqwziqciach zewnqtrznych, dokonywanie roboczych ustaleñ
z organizatorami,

Kontaktów



e) koordynowanie wspolpracy jednostek organizacyjnych z instytucjami,
organami i organizacjami pozarzqdowymi,

f) przygotowywan¡e korespondencji zastrze2onej do akceptacji Dyrektora
Generalnego, kierowanej do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP,
Prezesa Rady Ministrów, czlonków Rady Minístrów, kierowników
urzqdów centralnych iRzecznika Praw Obywatelskich - po zasiqgniqciu
stanowiska wlaéciwej merytorycznie komórki orga nizacyj nej,

g) prowadzen ie ewidencji jednostek organizacyjnych,
h) prowadzenie i koordynacja prenumeraty prasy i czasopism oraz

prowadzenie pu nktu informacyjnego Centralnego Zarzqdu,
i) prowadzenie kancelarii korespondencji jawnej oraz nadzó( nad

obiegiem tej korespondencji,
j) opracowywanie informacji, analiz, ocen i prognoz dotyczqcych

funkcjonowania wiqz¡enn¡ctwa, wykraczajqcych poza zadania
poszczególnych komórek organ¡zacyjnych,

k) przygotowywanie niezbednych materialów analitycznych, informacji,
danych i ocen oraz prognoz,

l) wspoldzialanie w prz ygotowywa niu zalo2en oraz koordynacja prac
zwiqzanych z opracowywaniem informacji o glównych kierunkach
dzialania wiqziennictwa,

m)organizowanie kontaktów miqdzynarodowych Dyrektora Generalnego
i jego zastqp ców oraz sprawowanie nadzoru nad takq wspolpracq
prowadzonq przez jednostki organizacyjne,

n) przygotowywanie porozumieó o wspotpracy miqdzynarodowej
zawieranych przez Dyrektora Generalnego ze slu2bami penitencjarnymi
innych krajów,

o)koordynowanie miqdzynarodowej wspolpracy sta2owej wynikajqcej
z podpisanych przez Dyrektora Generalnego porozumieñ,

p) organizowanie pobytu w Polsce delegacji zagranicznych przybywajqcych
na zaproszenie Dyrektora Generalnego i jego zastepców oraz
organizowanie zagranicznych wyjazdów slu2bowych Dyrektora
Generalnego i jego zastqpców,

q) utrzymywanie kontaktów z instytucjami paóstwowymi zajmujqcymi siq
sprawami miqdzynarodowymi oraz organizacjami pozarz4dowymi
wspolpracujqcymi ze slu2bami penitencjarnym i innych krajów,

r) koordynowanie dzialañ zwiqzanych z upowszechnianiem doéwi adczeñ
uzyskiwanych w toku wymiany zagranicznej oraz dostosowaniem
polskiego systemu penitencjarnego do wymogów Unii Europejskiej.

2) Zespól Prasowy i Komunikacji Spolecznej:
a) wypracowywanie obowiqzujqcych w Slu2bie Wiqziennej zasad

kontaktów ze érodkami masowego przekazu,
b) udziat w ksztaftowaniu polityki informacyjnej Dyrektora Generalnego

oraz w realizowaniu jego obstugi medialnej,
c) koordynowanie dzialalnoéci zeczn¡ków prasowych jednostek

organizacyjnych wiqziennictwa, w tym okreélanie standardów ich
dzialania,



d) prowadzenie strony internetowej Slu2by Wiqziennej,
e) monitorowanie i analizowanie informacji prezentowanych w érodkach

masoweg o przekazu dotyczqcych wi qzi en n ictwa,
f) projektowanie i przeprowadzanie kampanii informacyjno-promocyjnych

dotyczqcych spraw ¡stotnych dla Slu2by Wiqziennej, wskazanych przez
Dyrektora Generalnego.

3)  Redakc ja, ,Forum Peni tenc jarnego"  o(az, ,Przeglqdu Wiqz iennic twa
Polskiego":

a) ,,Przegl4d Wiqzienniciwa Polskiego", zwany dalej ,,Przeglqdem"
i,,Forum Penitencjarne", zwane dalej,,Forum", sq organami prasowym i
Centralnego ZarzEdu, przy czym ,,Przeglqd" jest kwartalnikiem
o charakterze naukowym, natomiast ,,Forum" jest miesiqcznikiem
o charakterze publ icystycznym,

b) pracami redakcji ,,Przegl4du" i ,,Forum" kieruje redaktor naczelny
w randze kierownika zespolu; redaktor naczelny jest odpowiedzialny
za realizaqq linii programowej tych czasopism i reprezentuje je na
zewnafrz,

c) organami ,,PrzeglEdu" sE przewodniczqcy kolegium redakcyjnego
i kolegium redakcyjne, natomiast organami ,,Forum" sq redaktor
naczelny i rada programowa; wymienione organy powolywane sq przez
Dyrektora Generalnego, z uwzglednieniem lit. d,

d) czlonków kolegium redakcyjnego ,,Przegl4du" Dyrektor Generalny
powotuje i odwotuje na wniosek przewodnicz4cego kolegium
redakcyjnego; Dyrektor Generalny okreéla równie2, w drodze odrqbnej
decyzji, sklad oraz zasady i tryb dzialania rady programowej ,,Forum",
która jest organem o charakterze opiniodawczym i doradczym,

e) do zadar'r ,,Przegl4du" nale2y, w szczególnoéci:
- popularyzowanie zagadnieñ z zakresu prawa karnego wykonawczego,
kryminologii, polityki karnej oraz praw czlowieka w postqpowan¡u
karnym wykonawczym
- przyczynianie siq do rozwoju nauki prawa karnego wykonawczego,
my5li penitencjarnej i kryminologiczn q oraz podnoszenia kwalifikacji
pracowników wykonujqcych kary i érodki karne,
- wspolpraca i wymiana publikacji z innymi krajami, zwlaszcza
nale2qcymi do Rady Europy,
- inicjowanie reform prawa karnego wykonawczego,

f) do zadari kolegium redakcyjnego,,Pzeglqdu" nale2y, w szczególnoéci:
- opiniowanie perspektywicznych i rocznych propozycji programowych,
- zatwierdzanie projektów poszczególnych numerów oraz decydowanie
o przydatnoéci materialów do publikacji; czlonkowie kolegium
redakcyjnego stanowia podstawowy zespol recenzentów artykulów
kierowanych do druku,
- opiniowanie zmiany skladu kolegium redakcyjnego, w tym zmiany na
stanowisku przewodniczqcego kolegium redakcyjnego,

g) do obowiqzków przewodniczqcego kolegium redakcyjnego,,przeglqdu"
naleZy, w szczególnoéci :



h )

- opracowywanie perspektywicznych i rocznych propozycji
programowych, a tak2e proponowanle tre6ci poszczególnych numerów,
- inicjowanie zamówieó na opracowania autorskie szczególnie
przydatne, bqd2 aktualne ze wzglqdu na zadania czasopisma,
- udzielanie informacji, odpowiedzi, i sprostowan oraz podejmowanie
decyzji na zasadach okreélonych odrqbnymi przepisami prawa,
w szczególnoéci ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe,
- ustalanie honorariów autorsk¡ch za opublikowane w,,Przeglqdzie"
materialy prasowe oraz za inne prace zwiqzane z wydaniem kolejnych
numerów kwartalnika,
do zadañ,,Forum" nale2y, w szczególnoéc¡:
- wymiana doSwiadczeñ pomiqdzy funkcjonariuszami i pracownikami
Sluzby Wiqziennej,
- informowanie o regulacjach prawnych dotyczqcych wykonywania kary
pozbawienia wolnoéc¡ i tymczasowego aresztowania w Polsce i innych
krajach oraz wyra2anie opinii w sprawach istotnych dla wiqziennictwa,
- wyjaénianie sytuacji slu2bowej i socjalnej oraz uprawnien
funkcjonariuszy i pracowników wigziennictwa,
do zadafr rady programowej ,,Forum" naleZy, w szczególnoéci:
- popularyzowan¡e wiedzy penitencjarnej, podnoszenie kwalifikacji
i kultury prawnej funkcjonariuszy ¡ pracowników Slu2by Wiqziennej oraz
integrowanie érodowiska,
- czuwanie nad realizacja zadañ, o których mowa w lit. h i informowanie
Dyrektora Generalnego o stwierdzonych nieprawidlowoéciach w tym
zakresie,
- ocenianie wydanych w okresie kwartalnym numerów ,Forum" pod
wzglqdem treéci merytorycznych i ukladu graficznego,
- opiniowanie i kwalifikowanie do druku wybranych artykulów
zamieszczanych w ,,Forum", w szczególnoéci artykulów mogqcych
budzió kontrowersje,
- proponowanie problemowych zagadnieñ, które mogq byó przedmiotem
publikacji,
- wystqpowanie do Dyrektora Generalnego z wnioskiem o zm¡anq
redaktora naczelnego ,,Forum" i przedstawianie kandydatur na to
stanowisko,
do zadaí't redaktora naczelnego ,,Forum" nale2y, w szczególnoéci:
- proponowanie treéci poszczególnych numerów,,Forum",
- inicjowanie zamówieñ na szczególn¡e przydatne opracowan¡a
autorskie,
- udzielanie informacji, odpowiedzi i sprostowañ oraz podejmowanie
decyzji na zasadach okreélonych odrqbnymi przepisami prawa,
w szczególno5ci ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe,
- ustalanie wysokoéci honorariów autorskich za opublikowane
w ,,Forum" materialy prasowe.

¡ )

i )



1 .

s r7.
Biuro Penitencjarne

Biuro Penitencjarne jest odpowiedzialne za nadzór organizacyjny
i merytoryczny nad stosowaniem érodków i metod oddzialywania
penitencjarnego oez inicjowanie kierunków pracy penitencjarnej wobec
osadzonych.
Do zakresu dzialania Biura Penitencjarnego nale2y w szczególnoéci:

'1 
) ustalanie i realizacja zadañ z zakresu prowadzenia szkól

przywiqziennych oraz ksztalcenia, doksztalcania i doskonalenia
zawodowego w aresztach éledczych izakladach karnych;

2) okreélanie potrzeb i wyznaczanie kierunków pomocy postpenitencjarnej
w aresztach éledczych izakladach karnych;

3) organizowanie oddzialywañ specjalistycznych w ramach systemu
terapeutycznego;

4) wspoldzialanie z przedstawicielami koÉciolów i zwiqzków wyznaniowych
w zakresie wykonywania praktyk i poslug religijnych oraz nadzór nad
realizailq prawa osadzonych do korzystania z wolnoéci religijnej;

5) wspolpraca z organam¡ administracji rzqdowej, samorzqdu
terytorialnego i organizacjami pozarzqdowymi w zakresie spolecznej
readaptacji skazanych;

6) planowanie potrzeb i podzial na jednostki organizacyjne érodków
fi nansowych przeznaczonych na dziaial noéó pen itencja rn 4;

7) sprawowanie nadzoru nad:
a) rcalizacjq oddziatywar'r penitencjarnych w poszczególnych
systemach wykonywania kary pozbawienia wolnoéci, typach
i rodzajach zakladów karnych oraz prawidlowoéciq realizacji zadañ przez
komisje penitencjarne,
b) indywidualizacjq wykonywania kary pozbawienia wolnoéci,
w szczególnoÉci wobec wybranych grup skazanych,, zwlaszcza
mlodocianych oraz kobiet, w tym kobiet przebywajqcych
z dzieómi w domach dla matki i dziecka, a takze skazanych, wobec których
stosowane sq érodki terapeutyczne i skazanych na karq 25 lat lub
do2ywotniego pozbawienia wolnoSci,
c) prowadzeniem przez jednostki organizacyjne dzialalnoéci
prewencyjnej zwiqzanej, w szczególnoéci, z bezpieczeñstwem
osadzonych, w tym w zakresie przeciwdzialania nadzwyczajnym
wypadkom i negatywnym przejawom podkultury przestqpczej,
d) organizacjq i merytorycznq dzialalnoéciq oérodków diagnostycznych
i oddziatów terapeutycznych,
e) dzialalnoéciq pedagogiczna szkol pzywiqziennych oraz organizacjq
nauczania i szkolenia kursowego osadzonych,
f) organizowaniem i udzielaniem pomocy postpenitencja rnej przez
jednostki organizacyjne,
S) dziatalnoéciq kulturalno-oéwiatow4 sportowE i spoleczn4
prowadzonq w jednostkach organizacyjnych w stosunku do osadzonych,

2 .



h) rozmieszczeniemskazanych.

s 18.
Biuro Ochrony i Spraw Obronnych

'1 . Biuro Ochrony i Spraw Obronnych jest odpowiedzialne za inicjowanie
i nadzorowanie dzialalnoéci jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia
w nich porzqdku i bezpieczenstwa oraz realizaqi przez nie zadari obronnych.

2. Do zakresu dzialania Biura Ochrony i Spraw Obronnych nale2y
w szczególnoéci:
1 ) opracowywanie projektów nowelizacji obowiqzujqcych oraz projektów

nowych aktów prawnych regulujqcych dzialalnoéó ochronnq i obronn4
2) wspoludzial w rozpoznawaniu systemów ochrony w zakladach karnych

i aresztach éledczych;
3) wyznaczanie zakladów karnych i aresztów éledczych celem utworzenia

oddzialów dla skazanych i tymczasowo aresztowanych stwarzajqcych
powa2ne zagro2enie spoleczne albo powa2ne zagro2enie dla
bezpieczer'rstwa zakladu, opiniowanie wniosków w zakresie ich
transportowania miqdzy jednostkami oraz sprawowanie nadzoru i kontroli
nad postepowaniem z tq kategoriq osadzonych;

4) analizowanie postqpu technicznego w zakresie zabezpieczeñ techniczno -
ochronnych i inicjowanie ich wdra2ania w zakladach karnych i aresztach
éledczych we wspolpracy z Biurem Kwatermistrzowsko - Inwestycyjnym
i Wydzialem Informatyzacji i t-qcznoéci;

5) nadzorowanie i koordynowanie ochrony przeciwpo2arowej w jednostkach
organizacyjnych oraz przedsiqbiorstwach przywiqziennych;

6) wspoldzialanie z Komendq Glównq Policji i z Komendq Glównq
Pañstwowej Stra2y Po2arnej w organizowaniu dzialan ochronnych
w zakladach karnych i aresztach w éledczych na zasadach okreélonych
w odrqbnych przepisach;

7) wspotdzialanie z Dyrektorem Centralnego Biura Sledczego Komenoy
Gtównej Policji w przedmiocie ochrony osobistej éwiadka koronnego

: odbyvvajqcego karq pozbawienia wolnoéci lub tymczasowo aresztowanego,
przebywajqcego w zakladzie karnym lub areszcie éledczym;

B) wspóludzial w okreélaniu zasad i zaleceñ w zakresie ochrony osobistej
éwiadka koronnego, o którym mowa w pkt 7;

9) nadzorowanie i organizowanie przedsiqwziqó zwiqzanych
z gospodarowaniem uzbrojeniem w jednostkach organizacyjnych;

10) nadzorowanie i organizowanie wykorzystania psów slu2bowycn
i specjalnych w jednostkach organizacyjnych;

11) organizowanie systemu alarmowania funkcjonariuszy Centralnego
Zarzqdu oraz sprawowanie nadzoru nad svstemami alarmowanra
w jednostkach organ izacyjn ych;

12)
I  ? \

zapewnien ie ochrony budyn ku Centralnego ZarzEdu;
gromadzenie i

organizacyjnych;
przechowyrrranie planów ochrony jednostek



14) organizowanie i nadzorowanie
Dowodzenia Dyrektora Generalnego;

funkcjonowania Stanowiska

15) organizowanie i prowadzenie szkoleri obronnych dla kadry
kierowniczej jednostek organizacyjnych i osób odpowiedzialnych za
realizacjq zadan obronnych w tych jednostkach;

16) organizowanie i nadzorowanie zadañ z zakresu obronnoéci
w Central nym Zarzqdzie i jed nostkach organizacyjnych ;

17) nadzót nad opracowywaniem i aktualizowaniem planów
operacyjnych jednostek organizacyjnych w warunkach zewnqtrznego
zagro2enia bezpieczenstwa paóstwa i wojny;

18) nadzór nad organizacjA szczególnej ochrony obiektów jednostek
organizacyjnych jako jednostek wa2nych dla bezpieczer'rstwa i obronnoéci
oa ñstwa:

19) nadzór nad real¡zacjA zadan zwiqzanych z militaryzacjq jednostek
organ izacyjnych;

20) wspólpraca z Biurem Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw
Obronnych w Minísterstwie Sprawiedliwo5ci w zakresie przygotowait
obronnych;

21) nadzót nad systemem ,,stalych dyzurów" w jednostkach
organ izacyjnych;

22) wspóludzial w przedsiqwziqciach zwiqzanych z opracowywaniem
Programu Mobilizacji Gospodarki;

23) pfanowanie érodków finansowych niezbqdnych do realizaqi zadaft
obronnych, wyposa2ania jednostek organizacyjnych w zabezpieczenia
techniczno - ochronne oraz w sprzqt uzbrojenia;

24) organizowanie przy wspóludziale z Dyrektorem Aresztu Sledczego
w Warszawie Mokotów ochrony transportu warto6ci pieniq2nych
Centralnego Zazqou;

25) prowadzenie rejestru wypadków nadu,tycza¡nych i przetwarzanie
informacji w tym zakresie oraz przekazywanie materialów z. postepowañ
wyjaSn iajqcych wlaéciwym merytoryczn ie komórkom organizacyj nym.

s 1e.
Biuro Prawne

1. Biuro Prawne jest odpowiedzialne za obslugq prawnA Dyrektora Generalnego
i jego zastqpców oraz ochronq prawnA Centralnego Zarzqdu, a fak2e
zalatwianie skarg, próéb i wniosków osób pozbawionych wolnoéci.

2. Do zakresu dzialania Biura Prawnego nale2y w szczególnoéci:
1) przygotowywanie i opiniowanie zawieranych umów oraz porozumieñ

pomiqdzy Centralnym Zarzqdem a innymi podmiotami;
2) przygotowywanie opinii prawnych oraz doradztwo prawne dla

kierownictwa Centralnego Zarzqdu:
3) wspoludzial w ksztaltowaniu prawa w zakresie dotyczqcym

wiqzien nictwa poprzez'.
a) opracowywanie pod wzglqdem legislacyjnym, pzygotowanych przez



wlaéciwe komórki organizacyjne Centralnego Zarzqdu projektów
aktów prawnych, a tak2e udzial w ich uzgadnianiu,

b) przygotowywanie, na podstawie opinii wlaéciwych komórek
organizacyjnych Centralnego Zarzqdu, stanowiska Centralnego
Zarzqdu do resortowych i pozaresortowych aktów prawnych,

c) udzial w konferencjach resortowych dotyczqcych merytorycznego
i prawnego uzgodnienia projektów przepisów zwiqzanych z zakresem
dzi alania Ce ntral n eg o ZazEdu,

d) uczestniczenie - z upowa2nienia Dyrektora Generalnego - w pracach
ustawodawczych podkomisji i komisji Sejmu i Senatu;

4) ochrona prawna interesów Centralnego Zarzqdu oraz sprawowanie
obstugi prawnej poprzez'.
a) zastqpstwo procesowe Dyrektora Generalnego pzed sqdam i

ad m inistracyjnymi i powszechnymi,
b) opiniowanie projektów umów zawieranych pzez Centralny Zarzqd,
c) upowszechnianie precedensowych opinii prawnych i orzeczef't

sqdowych w jednostkach organizacyjnych,
d) ustalanie wiq2qcej dla jednostek organ¡zacyjnych wykladni

przepisów Dyrektora Generalnego oraz innych resortowych aktów
prawnycn,

e) wykonyrrrranie innych zadañ w zakres¡e obslugi prawnej,
wynikajqcych z odrqbnych przepisów;

5) sprawowanie nadzoru w zakresie obslugi prawnej jednostek
organ izacyjnych;

6) prowadzenie rejestru szczególnych imiennych upowa2nieó wydanych
przez Dyrektora Generalnego do dzialania w jego imieniu;

7) prowadzenie rejestru przepisów prawnych wydawanych przez Dyreklora
Gen era I nego oraz gr omadzen ie i przech owywan ie prze p i sów p rawn ych ;

B) prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych oraz zawieranych
w obrocie gospodarczym przez Centralny Zarzqd;

9) prowadzenie informacji i dokumentacji prawnej;
10) prowadzenie arch¡wum Centralnego Zarzqdu orcz

nadzoru nad pracq archiwów i pracq kancelaryjnq w
sprawowan ie
jednostkach

organtzacyjnycn;
11) prowadzenie spraw dotyczqcych szkód w majqtku jednostek

organizacyjnych nale2qcych do wlaéciwoéci Dyrektora Generalnego oraz
sprawowanie nadzoru nad postqpowaniami w sprawach o szkody
prowadzonymi przez jednostki organizacyjne,

12) sygnalizowanie Dyrektorowi Generalnemu i jego zastepcom
o uchybieniach w dzialalnoéci jednostek organizacyjnych w zakresie
przestrzegania prawa i skutkach tych uchybieri oraz zapoznawanie
Dyrektora Generalnego i jego zastqpców o zmianach w stanie prawnym
w zakresie dzialalnoÉci Slu2by Wiqziennej.

3. W sklad Biura wchodzi Zespol Skarg Osób Pozbawionych Wolnoéci, którym
k¡eruje, podlegly dyrektorowi Biura, kierownik zespolu. Do zakresu zada¡i
Zespolu nale2y, w szczególnoéci:



1) zalatwianie skarg, próéb i wniosków w sprawach osób pozbawionych
wolnoéci;

2) prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczoéci zwiqzanej z problematyk4
o której mowa w pkt 1,

3) sprawowanie nadzoru nad dzialalnoéciq jednostek organizacyjnych
w zakresie, o którym mowa w pkt 1.

s 20.
B iu ro Kwatermistrzowsko-l nwestycyj ne

1. Biuro Kwatermistrzowsko-lnwestycyjne jest odpowiedzialne za planowanie
zaopalrzenia w érodki techniczne, dzialalnoéó inwestycyjno-remontowq
dotyczEcE jednostek organizacyjnych i sprawowanie nadzoru nad
caioksztaltem dzialalnoéci jednostek organizacyjnych w zakresie
infrastruktury logistycznej dotyczqcej realizaqi uprawnieñ osadzonych
i personelu, a tak2e sprawowanie obslugi logistycznej Centralnego Zarzqdu.

2. Do zakresu dzialania Biura Kwatermistrzowsko-lnwestycyjnego nalezy
w szczególnoéci:
1) nadzór nad dzialalnoéciq jednostek organizacyjnych w zakresie

zakwaterowania, wyposa2en¡a w spzQt kwaterunkowy, 2ywienia
i zaopatrzenia osadzonych w odzie2, bieliznq i obuwie oraz
zapewnienia im érodków i warunków do utzymania higieny osobistej;

2) nadzór nad gospodarkq materialow4 energetycznq oraz eksploatacjE
urzEdzeñ technicznych i érodków transportu w jednostkach
organizacyjnych;

3) nadzór nad gospodarka nieruchomoSciami w jednostkach
organizacyjnych;

4) nadzór nad dzialalnoéciq podleglych jednostek organizacyjnych
w zakresie przepisów mieszkaniowych;

5) nadzór nad dzialalnoéciq podlegtych jednostek organizacyjnych
w zakresie przepisów mundurowych;

6) nadzór nad funkcjonowaniem okrqgowych skladnic mundurowych oraz
bezpoéredni nadzór nad funkcjonowaniem Centralnej Sktad nicy
Magazynowej;

7) nadzór nad funkcjonowaniem slu2b inwestycyjnych w jednostkach
organizacyjnych;

8) opracowywanie projektu bud2etu wiqziennictwa w czqéci dotyczqcej
pozaplacowych wydatków bie2qcych;

9) opracowywanie planów zakupów realizowanych centralnie,
finansowanych ze Srodków pozainwestycyjnych;

10) zakup sprzetu obrony cywilnej w ramach resortowego programu
mobilizacji gospodarki, zgodnie z opracowanymi izatwierdzonymi
planami zakupów;

11) sporzqdzanie okresowych analiz oraz informacji dotyczqcych
wydatków pozaplacowych ponoszonych na funkcjonowanie
wiqziennictwa;



1 2 ) opracowywa nie wieloletn ich i rocznych planów rzeczowo-fi nansowych
w zakresie inwestycji i remontów,

13) sporzqdzanie okresowych analiz i sprawozdair z dzialalnoéci
inwestycyjnej i remontowej;

14) opiniowanie programów, koncepcji i  dokumentacji technicznych
dotyczqcych zadar'r i nwestycyj nych i remontowych ;

15) opracowywanie wytycznych do projektowania aresztów i zakladów
karnych;

16) opiniowanie umów dotyczqcych realizaqi inwestycji infra-
strukturalnych (zaopatrzenie w wodq, gaz, cieplo, energiq
elektryczn4 odprowadzenie écieków) i spraw mieszkaniowych;

'17) inicjowanie tworzenia nowych rozwiqzañ technicznych obiektów
wiqziennych;

1B) inicjowanie realizaqi przez jednostki organizacyjne zadañ
wynikajEcych z przepisów o ochronie érodowiska;

19) opracowywanie projektów decyli - jako organu kwaterunkowego -
w sprawach mieszkaniowych,

20) organizowaníe i prowadzenie szkolen z zakresu spraw
kwatermistrzowsko-inwestycyjnych dla kadry kierowniczej jednostek
organizacyjnych i osób odpowiedzialnych za realizacjq zadañ
kwatermistrzowsko-inwestycyjnych w tych jed nostkach ;

21) prowadzenie spraw a uiqzanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu
Pañstwa w zakresie okreSlonym odrqbnymi przepisami;

22) prowadzenie prac standaryzacyjnych i integracyjnych w zakresie
nadzorowanej dzialalnoéci jednostek organizacyjnych ;

23) zapewnienie wlaéciwego funkcjonowania kolumny transportowej
Centralnego ZazEdu;

24) prowadzenie gospodarki eksploatacyjnej , zabezpieczenie
materialowo-techniczne oraz realizaqa zadañ inwestycyjnych na
rzecz Centraln ego Zarzqdu oraz Biura Emerytalnego; ,

25) utrzymanie we wlaéciwym stanie technicznym pomieszczeit
zajmowanych przez Centralny ZarzEd i Biuro Emerytalne;

26) prowadzenie ewidencji skladników majqtku trwalego i obrotowego
Centralnego ZarzEdu oraz rozliczanie osób materialnie
odpowiedzialnych za powierzone mienie;

27) prowadzenie ewidencji stempli i pieczqci uZytkowanych w Centralnym
Zarzqdzie.

3. W ramach Biura dziala, na podstawie odrqbnych przepisów, Inspekcja
Gospodarki Energetycznej Slu2by Wiqziennej.

4. W sklad Biura wchodzi Zespot Zamówieñ Publicznych, którym kieruje,
podlegly dyrektorowi Biura, kierownik zespolu. Do zakresu zadaó Zespotu
nale2y, w szczególnoéci :

1) prowadzenie spraw zwiqzanych z przygotowan iem i realizacjq zamówieri
publicznych;

2) nadzór nad dzialalnoéciq jednostek organizacyjnych w zakresie, o którym
mowa w pkt 1.



s  21 .
Biuro Bud2etu

1. Biuro Bud2etu jest odpowiedzialne za koordynowanie prac zwiEzanych
z planowaniem budzetu Slu2by Wiqziennej, w tym Centralnego Zazqdu oraz
nadzór nad jego realizaq4 organizowanie - zgodnie z przepisami -
rachunkowoéci isprawozdawczoéci w zakresie finansów, przygotowanie
analiz, sprawozdañ, informacji o dziatalnoéci finansowej, obslugq finansowo-
ksiqgowq projektów realizowanych z zagranicznych érodków pomocowych
oraz érodków na prefinansowanie i dofinansowanie, prowadzenie nadzoru
finansowego i kontroli fi nansowo-gospodarczej jednostek organizacyjnych.

2. W sktad Biura wchodzi Zespol Rozliczeñ Projektów Realizowanych z Funduszy
Europejskich, którym kieruje, podlegty Dyrektorowi Biura, kierownik Zespotu.

3. Do zakresu dzialania Biura Budzetu nale2y w szczególnoSci:
1) opracowywanie projektu budZetu wiqziennictwa i Centralnego ZarzEdu

oraz koordynacja planowania bud2etowego komórek organizacyjnych;
2) dokonywanie, we wspóipracy z innymi komórkami organizacyjnymi,

podzialu na poszczególne jednostki organizacyjne kwot dochodów
i wydatków bud2etowych przyjqtych w projekcie bud2etu oraz wynikajqcych
z ukladu wykonawczego bud2etu resortu w czqéci dotyczEcej
wiqziennictwa;

3) koordynowanie dzialañ w zakresie zmian w bud2ecie wiqziennictwa
i bud2etach jednostek organizacyjnych oraz wprowadzanie zmian kwot
planu dochodów i wydatków bud2etowych, na zasadach okreélonych
w odrqbnych przepisach ;

4) prowadzenie ewidencji bud2etu wiqziennictwa:
a) otzymanych i przekazanych do jednostek organizacyjnych

érodków bud2etowych,
b) scentralizowanych pzychodów i rozchodów dzialalnoéci

pozabud2etowej;
5) obsluga finansowo-ksiqgowa érodków pozyskanych z bud2etu Unii
Europejskiej, érodków na prefi nansowanie i dofi nansowanie poprzez:

a) organizacjq i prowadzenie rachunkowoéci,
b) sprawowanie kontroli formalnej i rachunkowej dowodów ksiqgowych,
c) sporzqdzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdañ
bud2etowych z wykorzystania tych érodków;

6) przyjmowanie i analizowanie sprawozdar'r (miesiqcznych, pólrocznych
i rocznych) w zakresie dochodów i wydatków bud2etowych oraz
sporzqdzanie na ich podstawie sprawozdafr zbiorczych;

7) przyjmowanie i analizowanie sprawozdañ finansowych - bilansów rocznych
pod wzglqdem merytorycznym i rachunkowym jednostek organizacyjnych
or az spozqdzanie bilansu zbiorczego;

B) sprawowanie nadzoru nad postqpowaniem z depozytami pieniqZnymi
i wartoSciowymi osób pozbawionych wolnoéci w jednostkach
organizacyjnych;



9) wykonywanie nadzoru nad gospodarkq finansowq podleglych jednostek
organizacyj nych w zakresie sporzqdzania planów kontroli ;

10) prowadzenie kontroli finansowo-gospodarczych w jednostkach
organ izacyjnych;

1 1) dokonywanie analiz wyników i wydawanych zarzEdzeñ pokontrolnych;
12) bie2qce informowanie Dyrektora Generalnego, jego zastqpców oraz

wlaéciwych komórek organizacyjnych Centralnego Zarzqdu
o stwierdzonych w trakcie kontroli problemowych i finansowo-
gospodarczych istotnych nieprawidlowoéciach i naruszeniu przepisów
prawa otaz stwierdzonych przypadkach naruszenia dyscypliny finansów
publicznych;

1 3) opracowywanie przepisów wewnqtrznych dotyczqcych zakladowego pla n u
kont oraz kontroli i obiegu dowodów finansowo-ksiqgowych;

14) realizaqa zadañ dysponenta érodków bud2etu pañstwa lll stopnia;
15) wykonywanie obowiqzków w zakresie rachunkowoéci Centralnego

ZarzEdu, a w szczególnoéci:
a) rozliczanie i prowadzenie rozrachunków z kontrahentami

dostaw, robót i uslug oraz prowadzenie kasy,
b) sporzqdzanie list ptac z tytulu wynagrodzeñ za prace

Swiadczeñ pracowniczych, z tytulu wykonywania umów

z tytulu

i innych
zlecen ia

oraz innych tytulów cywilno-prawnych,
c) prowadzenie rozliczer'r z Zakladem Ubezpieczeri Spolecznych

i urzqdami skarbowymi z tytulu nale2nych skladek i podatków,
d) prowadzenie ewidencji skladników majqtku tnvalego i obrotowego

oraz rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone
mienie,

e) wnioskowanie o przeprowadzenie inwentaryzacji skladników
majqtkowych Centralnego Zarzqdu oraz uzgadnianie jej wyników
ze stanem ewidencyjnym.

s 22.
Biuro Kadr i Szkolenia

1. Biuro Kadr i Szkolenia odpowiedzialne jest za realizaqq polityki kadrowej,
ustalanie i realizacjg strategii zarzEdzania zasobami ludzkimi w Slu2bie
Wiqziennej, rozwoju zawodowego personelu oraz opracowywanie strategii
szkoleniowej i nadzór nad szkoleniem personelu jednostek organizacyjnych, za
organizacjq éwiadczeñ socjalnych a tak2e za prowadzenie spraw etatowych,
kadrowych, szkoleniowych i socjalnych Centralnego Zarzqdu.
2. Do zakresu dzialania Biura Kadr i Szkolenia nale2y w szczególnoéci:

1) przygotowywanie propozycji zasad polityki kadrowej oraz sprawowanie
nadzoru nad jej realizacjq przez jednostki organizacyjne;
2) opracorrvywanie rocznych planów zatrudnienia i funduszu wynagrodzeñ
w ramach bud2etu wigziennictwa oraz sprawowanie nadzoru nad jego
realizaq4
3) przygotowywanie propozycji awansowych, wyró2nieó i odznaczeñ dla



personelu, o którym mowa w pkt 5;
4) przygotowywanie Dyrektorowi Generalnemu wniosków personalnych
w sprawach osobowych personelu, w odniesieniu do których jest on
przelozonym slu2bowym oraz przelo2onym wlaéciwym w sprawach
osobowych;
5) gospodarka etatami ifunduszem wynagrodzeñ Centralnego Zarzqdu;
6) okreSlanie kierunków i reaiizowanie polityki placowej, planowanie
i prowadzenie gospodarki etatowej w stosunku do funkcjonariuszy
i pracowników, pzygotowywanie propozycji podzialu érodków na
wynagrodzenia o(az sprawowanie nadzoru nad prawidlowoéciq
wykorzystywan ia I im itów érod ków na wynagrodzenia;
7) prowadzenie spraw osobowych oraz archiwum akt osobowych personelu
komórek ijednostek o których mowa w $ 1 regulaminu oraz dyrektorów szkol;
B) przygotowywanie spraw w ramach sprawowanego przez Dyrektora
Generalnego nadzoru oraz jako organu ll instancji w postqpowaniu
ad ministracyjnym;
9 ) analizowanie procesów zwiqzanych z od powiedzialnoéciq dyscyplinarnq
fu nkcjonariuszy;
10) gromadzenie i analizowanie informacji o przestqpczoéci w érodowisku
funkcjonariuszy i pracowników;
1 1) rozpatrywanie skarg, próéb i wniosków funkcjonariuszy i pracowników
Slu2by Wiqziennej;
12) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem Zakladu Bud2etowego Uslug
Wypoczynkowych Centralnego Zarzqdu Slu2by Wiqziennej w Warszawie;
1 3) planowanie podzialu érodków finansowych na dzialalnoéó socjaln4
organizowanie imprez socjalnych o charakterze centralnym dla
funkcjonariuszy, pracowników i czlonków ich rodzin;
14) realizaqa éwiadczer'r z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Slu2by
Wiqziennej dla emerytów i rencistów Centralnego Zarzqdu oraz czlonków ich
rodzin, a tak2e sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem érodków funduszu
przez jednostki organizacyjne.

3. W sklad Biura wchodzi Zespól Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego, oo
którego zakresu zadañ nale2y, w szczególnoéci:

1) przygotowywanie propozycji w zakresie strategii rekrutacji do siuzby
i zarzqdzania zasobami ludzkimi oraz monitorowanie jej efektywnoéci;
2) okreélanie kryteriów ocen funkcjonar¡uszy i pracowników, tworzen¡e rezet\Ny
kadrowej w wiqziennictwie;
3) opracowywanie propozycji kierunków szkolenia oraz planowanie
zwiqzanych z tym érodków finansowych, a tak2e sprawowanie nadzoru nad
prawidlowoéciq i efektywnoéciq szkolenia ogólnego i doskonalenia
zawooowego;
4) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem oérodków szkofenia, oérodków
doskonalenia kadr.



1 .

s 23.
Biuro Informacji i Statystyki

Biuro Informacji i Statystyki jest odpowiedzialne za administracy¡ne
wykonywanie tymczasowego aresztowania oraz kar i érodków przymusu
skutkujqcych pozbawienie wolnoéci, transportowanie osadzonycn,
a tak2e prowadzenie elektronicznej ewidencji osób pozbawionych wolnoéci
r przetwarzanie danych o tych osobach.
W sklad Biura Informacji i Statystyki wchodz4
1) Zespól Informacji,
2) Zespü Operatorów Bazy Danych.
Zespolami, o których mowa w ust. 2, kierujq kierownicy zespolów.
Do zakresu dzialania Biura Informacji i Statystyki nale2y w szczególnoéci:
1) wspólpraca z organami écigania, wymiaru sprawiedliwoéci, administracji

rzqdowej i samoz4du terytorialnego w realizacji zadañ zwiqzanych
z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i érodków
pzymusu skutkujqcych pozbawienie wolnosci;

2) przygotowywanie projektów zarzqdzei.t w sprawie utworzenia, zmiany
przeznaczenia. zniesienia zakladów karnych i aresztów éledczych oraz
decyzji w sprawie ustalenia ich pojemnoÉci;

3) organizowanie i koordynowanie transportów osadzonych ;
4) prowadzenie elektronicznej ewidencji osób pozbawionych wolnoéci oraz

przetwarzanie danych o tych osobach a tak2e aktualizacja bazy danych
w oparciu o informacje przeslane paez jednostki organizacyjne;

5) udzielanie organom écigania i organom wymiaru sprawiedliwoéc¡, a takze
instytucjom dzialajqcym na podstawie ustawy, informacji o osobach
pozbawionych wolnoéci, w zwiqzku z prowadzonymi postqpowaniami;

6) wspolpraca w zakresie wymiany informacji o osobach pozbawionych
wolnoéci z Komendq Glównq Policji, Krajowym Centrum Informacji
Kryminalnych oraz Departamentem Centrum Ogólnopolskich Rejestrów
Sqdowych i I nformatyzacji Resortu M inisterstwa Sprawiedliwoéci ;

7) przekazywanie Krajowemu Rejestrowi Karnemu, w formie elektronicznej,
informacji o osobach pozbawionych wolnoéci, w zakresie okreélonym
w ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym;

8) udzielanie slu2bom ochrony pañstwa oraz pelnomocnikom ochrony
informacji niejawnych danych niezbqdnych dla potaeb prowadzonych przez
nich, na podstawie przepisów ustawy zdnia2g stycznia lggg r. o ochronie
informacji niejawnych, postqpowaó sprawdzajqcych;

9) koordynowanie sprawozdawczoéci statystycznej Stu2by Wiqziennej oraz
opracowywanie i udostqpnianie okresowych informacji statystycznych
o wykonywaniu tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolnoéci;

10) sprawowanie nadzoru nad:
a) rejonizacjq osadzania tymczasowo aresztowanych w aresztach

éledczych i transportowaniem skazanvch,
b) przyjmowaniem, ewidencj4 rozmieszczaniem

osadzonych,

t
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rozm ieszczen iem tymczasowo aresztowanych,
obiegiem korespondencji tymczasowo aresztowanych oraz
dorqczaniem korespondencj i urzqdowej skazanym,
przestrzeganiem ustalonej pojemnoéci i przeznaczeniem zakladów
karnych i aresztów éledczych,
prawidlowoéciq sporzqdzania sprawozdañ statystycznych MS ZK 1 i MS
ZK 5,
prawidlowoéciq odnotowywania w systemie informatycznym danych
o osobach pozbawionych wolnoéci w zakresie dotycz4cym
wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar i érodków przymusu
skutkujqcych pozbawienie wolnoéci.

Dyrektor Biura lnformacji i Statystyki jest upowaZniony do podpisywan¡a
odpowiedzi na zapytania kierowane do Centralnego Zarzqdu, dotyczqce
udzielania informacji o osobach pozbawionych wolnoéc¡, w zakresie dzialania
Biura.

s 24.
Biuro Slu2by Zdrowia

Biuro Stuzby Zdrowia jest odpowiedzialne za nadzó( i organizacjq opieki
zdrowotnej sprawowanej przez zaklady opieki zdrowotnej dla osób
pozbawionych wolnoéci oraz nadzór nad warunkami sanitarnymi w zakresie
zywienia i zakwaterowania w zakladach karnych i aresztach éledczych.
Do zakresu dzialania Biura Slu2by Zdrowia nale2y w szczególnoéci:
'1 
) opracowywanie projektów nowych aktów prawnych lub projektów

nowelizacji aktów prawnych obowiEzujqcych, dotyczqcych opieki
zdrowotnej sprawowanej wobec osób pozbawionych wol noéci;

2) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie opieki zdrowotnej
sprawowanej przez zaklady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych
wolnoéci;

3) inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie programów profilaktycznych
i oéwiatowo - zdrowotnych;

4) koordynowanie i:nadzorowanie zadaí't z zakresu sluzby medycyny pracy
w stosunku do osób pozbawionych wolnoéci;

5) prowadzenie statystyki dotyczqcej dzialalnoéci wiqziennej slu2by zdrowia;
6) planowanie potrzeb i podzial na jednostki organizacyjne érodków

fi na n sowych p Ízeznaczonych na opiekq zd rowotn 4
7) koordynacja wspoldzialania z pozawiqziennymi zakladami opieki

zdrowotnej;
B) wspoidzialanie z organami samorzqdu zawodowego;
9) organizowanie szkoleñ dotyczEcych opieki zdrowotnej;
10) sprawowanie nadzoru nad:

a) warunkami zdrowotnymi, 2ywienia i sanitarnymi w aresztach éledczych
i zakladach karnych,

b) gospodarkq lekami i sprzqtem medycznym,

c)
d )

e)

f\

s)

5 .

1 .



c) orzeczn¡ctvvem i opiniowaniem lekarskim wykonywanym w zakladach
karnych i aresztach éledczych,

d ) dzialal noéciq naczel nych lekarzy okrqgowych inspektoratów,
e) postqpowan i ami wyja6niajqcymi dotyczqcymi zgonów osadzonych.

s 25.
Wydzial Nadzoru Wlaécicielskiego nad Przedsiqbiorstwami

Przywiqziennymi i Zatrudnienia Osób Pozbawionych Wolnoéci

1. Wydzial Nadzoru WaScicielskiego nad Przedsiqbiorstwami Przywiqziennymi
i Zatrudnienia Osób Pozbawionych Wolnoéci jest odpowiedzialny za
inicjowanie i nadzorowanie spraw dotyczqcych zatrudnienia osób
pozbawionych wolnoéci oraz za koordynowanie i podejmowanie dzialafr
zapewniajqcych efekt)ryvne funkcjonowanie pzywiqziennych przedsiqbiorstw
pañstwowych i gospodarstw pomocniczych.

2. Do zakresu dzialania Wydziatu Nadzoru Wtaécicielskiego nad
Przedsiqbiorstwami Przywiqziennymi i Zatrudnienia Osób Pozbawionych
Wolnoéci nale2y w szczególnoéci:
1) prowadzenie spraw zwiEzanych z wykonywaniem przez Ministra

Sprawiedliwoéci funkcji organu zalo2ycielskiego w stosunku do
przywiqziennych przedsiqbiorstw pañstwowych, dzialajqcych przy
jednostkach organizacyjnych oraz sprawowanie nadzoru nad
dzialalnoéciq gospodarstw pomocniczych jednostek organizacyjnych;

2) prowadzenie kontroli finansowo-gospodarczych w przywiqziennych
przedsiqbiorstwach pañstwowych ;

3) sprawowanie nadzoru oraz koordynowanie dzialañ zwiqzanych
z funkcjonowaniem pañstwowego funduszu celowego - Funduszu
Rozwoju Przywiqziennych Zakladów Pracy, a w szczególnoéci obsluga
organizacyjna, nadzór nad prawidlowoéciq przekazywania érodków na
rachunek Funduszu, opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy
finansowej oraz kontrola sposobu wykorzystania érodków tego Funduszu;

4) opracowywanie projektów planów finansowych oraz sporzqdzanie
okresowych sprawozdañ z' wykonania zatwierdzonych planów
fi nansowych Funduszu Rozwoju Przywiqziennych Zakladów Pracy;

5) prowadzenie spraw i akt osobowych dyrektorów przywiqziennych
przedsiqbiorstw pañstwowych ;

6) przedstawianie Dyrektorowi Generalnemu kandydatur na stanowiska
dyrektorów przywiqziennych przedsigbiorstw pañstwowych oraz
wnioskowanie o ich odwolanie;

7) przygotowywanie:
a) projektów zasad wynagradzania dyrektorów przywiqziennych

przedsiqbiorstw paóstwowych,
b) projektów systemów plac dla pracowników gospodarstw pomocniczych,
c) propozycji nagród rocznych dla dyrektorów przywiqziennych

p rzeds iqbio rstw paóstwowych i gospoda rstw pomocn i czych ;



8) opracowywanie wytycznych i zalo2eh do planów finansowych,
pzyjmowanie sprawozdañ finansowych oraz sporzqdzanie sprawozdan
zbiorczy ch w zakresie dziaialno5ci gospodarstw pomocniczych;

9) sporzqdzanie informacji, zestawien i analiz dotyczqcych wyników
ekonomicznych przywiqziennych przedsiqbiorstw paóstwowych oraz
gospodarstw pomocniczych:

10) opracowywanie analiz dotycz4cych ksztaltowania siQ poziomu
wynagrodzeó pracowników zatrudnionych w przywiqziennych
przedsiqbiorstwach panstwowych oraz ocena zasadnoéci wzrostu tych
wynagrodzen;

11) udzial w postepowaniach przygotowawczych zwiqzanych z tworzeniem,
tqczeniem, podzialem i likwidacjq pzywiqziennych przedsiqbiorstw
pañstwowych oraz gospodarstw pomocniczych;

12) wspólpraca z organizaqami zwiqzkowymi dzialajqcymi w przywiqziennych
przedsiqbiorstwach pañstwowych i gospodarstwach pomocniczych;

13) inicjowanie i organizowanie przedsiqwziqó majqcych na celu promocjq
przywiqziennych przedsiqbiorstw pañstwowych i gospodarstw
pomocniczych oraz ich wyrobów;

14) sprawowanie nadzoru nad prawidlowoéciq zatrudniania osób
pozbawionych wolnoéci i przestzeganiem ich praw i obowiqzków
pracowniczych oraz prowadzeniem dokumentacji zatrudnieniowej;

15) inicjowanie i inspirowanie kierowników jednostek organizacyjnych oraz
dyrektorów przywiqzien nych przedsi qbi orstw pa frstwowych i gospoda rstw
pomocniczych do dzialañ zapewniajqcych sprawnq organizacjq
zatrudnienia, a lak2e maksymalnq iloéó miejsc pracy dla osób
pozbawionych wolnoéci:

16) przygotowywanie zalo2ei¡ bud2etu wiqziennictwa w zakresie limitu etatów
oraz érodków na wynagrodzenia osobowe osadzonych zatrudnionych
ptzy pracach porzqdkowych i pomocniczych o charakterze
administracyjno-gospodarczym, przygotowywanie projektu rozdzialu
przydzielonych érodków oraz nadzór nad ich prawidlowym
gospodarowan iem;

17) sporzqdzanie informacji staiystycznych oraz zestawieñ dotyczqcych
wielkoéci i struktury zatrudnienia osób pozbawionych wolnoéci.

s 26.
Wydzial I nformatyzacji i L4cznoéci

1 . Wydzial Informatyzacji i t-4cznoSci jest odpowied zialny za systemowe
opracowywanie, wdra2anie i eksploatacjq systemów informatycznych oraz
nadzór nad ich funkcjonowaniem, a tak2e wdra2anie systemowych rozwiqzañ
technicznych i technologicznych w zakresie iEcznoéci, automatyzacji
i elektronicznego zabezpieczen ia jednostek oraz inicjowanie, organizowanie,
koordynowanie i nadzorowanie w Slu2bie Wiqziennej przedsiqwziqó z tym
zwiqzanych, w celu zapewnienia skutecznoéci i efektywnoéci realizowanych
zadañ.



2. W sktad Wydziatu Informatyki wchodzq:
1) grupa nadzoru merytorycznego;
2) sekcja ds. oprogramowania;
3) sekcja ds. bezpieczeóstwa systemu informatycznego;
4) sekcja eksploatacji serwerów centralnych;
5) sekcja eksploatacji systemu informatycznego Centralnego Zarzqdu Siu2by
Wiqziennej;
6) punkt certyfikacji.

3. Do zakresu dzialania sekcji nadzoru merytorycznego nale2y w szczególnoéci:
1) opracowywanie i wdrazanie zunifikowanych systemów informatycznych

w Slu2bie Wiqziennej o(az koordynowanie i nadzorowanie dzialalnoéci
w zakresie informatyki w Centralnym Zarzqdzie ijednostkach podleglych;

2) analizowanie potrzeb i planowanie érodków finansowych na zabezpieczenie
Slu2by Wiqziennej w systemy, urzadzenia i sprzqt z dziedziny informatyki;

3) inicjowanie i nadzorowanie, w porozumieniu z wiaéciwymi komórkami
organizacyjnymi Centralnego Zarzqdu, wprowadzania w jednostkach
organizacyjnych nowych urzqdzeñ, systemów i sprzqtu z dziedziny informatyki,
zabezpieczeñ elektronicznych i lqcznoéci ;

4) opiniowanie zakupów sprzqtu i urzqdzeñ systemów informatycznych,
zabezpieczeñ elektronicznych i lqcznoéci, dokonywanych przez jednostki
organizacyjne;

5) rozpoznawanie nowych technik i technologii z zakresu informatyki,
zabezpieczeñ elektronicznych i lqcznoéci oraz analizowanie ich przydatnoSci
w Slu2bie Wiqziennej;

6) udzial w opracowywaniu oraz opiniowanie w porozumieniu z wlaéciwymi
komórkami merytorycznymi Centralnego Zazqdu, prac koncepcyjno-
projektowych w zakresie systemów informatycznych, zabezpieczen
efektronicznych ilqcznoéci w jednostkach organizacyjnych oraz nadzór nad ich
wdraZaniem,

7) prowadzenie prac standaryzacyjnych i integracyjnych w zakresie systemów
informatycznych, zabezpieczeri elektronicznych i lqcznoéci w jednostkach
organizacyjnych;

B) organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie seruvisu sprzetu
informatycznego, zabezpieczeó elektronicznych i lqcznoéci w jednostkach
organizacyjnych;

9) organizowanie i koordynowanie szkoleri z dziedziny informatyki i lqcznoéci
z zakresu nowych technik i technologii wprowadzanych do Slu2by Wiqziennej;

10) sprawowanie nadzoru w zakresie gospodarki i eksploatacji systemów,
urzEdzen oraz sprzetu z dziedziny informatyki, zabezpieczen elektronicznych
ilqcznoSci;

1 1) organizowanie i koordynowanie wspolpracy systemów informatycznych
jednostek organizacyjnych w ramach jednolitego systemu informatycznego
Slu2by Wiqziennej oraz z systemami informatycznymi administracji paristwowej;

12) wykonywanie zadañ zwiqzanych z prawidlowym funkcjonowaniem
systemu lub sieci teleinformatycznych oraz nadzór nad przestrzeganiem zasad
i wymagan bezpieczeñstwa systemów i sieci teleinformatycznych, zgodnie



z zasadami wynikajAcymi z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
4. Do zakresu dzialania sekcji ds. oprogramowania nale2y w szczególnoéci:

1) okreélanie przy wspólpracy z wla6ciwymi komórkami merytorycznymi
Centralnego Zarzqdu, zalo2eil oraz modeli funkcjonalnych aplikacji tworzonych
w ramach zatwierdzonego programu informatyzacji Stu2by Wiqziennej,

2) tworzenie kodu oraz przygotowanie do wdro2enia aplikacji na podstawie
opracowanych zalo2en i model u f u n kcjonalnego;

3) koordynacja zadañ oraz nadzorowanie procesu wdra2ania aplikacji;
4) aktualizacja kodu oraz slowników wdrozonych aplikacji;
5) zapewnienie pomocy technicznej w zakresie obslugi oraz konfiguracji

oprog ramowan ta.
5. Do zakresu dzialania sekcji ds. bezpieczeñstwa systemu informatycznego
nale2y w szczególnoéci:

1) okreélenie i aktualizacja konfiguracji sprzqtowej i programowej serwerów
aplikacji, sen¡uerów uslug, urzqdzeñ dostqpowych oraz urzqdzeñ funkcjonujqcych
w ramach punktu certyfikacji;

2 ) weryfi kacja wdro2onych mechanizmów bezpieczeristwa;
3) testowanie oraz nadzór nad wdra2aniem nowych rozwiqzañ w zakresie

bezpieczeñstwa systemu informatycznego Slu2by Wiqziennej;
4) okresowe analizowanie zagro2eñ systemu informatycznego Slu2by

Wiqziennej;
5) opracowanie i modernizacja zasad zarzqdzania zasobami sieciowymi

w jednostkach organizacyjnych;
6) opracowanie i modernizacja dokumentacji eksploata cyjnej oraz procedur

obslugi do wybranych elementów systemu informatycznego Slu2by Wiqziennej;
7) okresowe sprawdzanie centralnie skladowanych logów oraz wlaéciwe

reagowanie na incydenty.
6. Do zakresu dziaiania sekcji eksploatacji serwerów centralnych nale2y
w szczególnoéci:

1) administrowanie serwerami centralnymi, a w szczególnoéoi serwerami
dostqpowymi, aplikacji, baz danych oraz seruverami ustug internetowych
i intranetowych (serwery pocztowe, www, komunikator, forum, ftp, DNS, VSp,
aktualizacje oprogramowan ia);

2) nadawanie, modyfikowanie oraz wycofrTwanie uprawnieñ i ról u2ytkowników
w poszczególnych systemach informatycznych,

3) zapewnienie wlaéciwego poziomu niezawodnoéci oraz dostqpnoéci
sen¡¡erów centralnych;

4) archiwizacja oraz wefikaqa archiwizacji zasobów;
5) systematyczne przegl4danie i analiza logów systemowych na

poszczególnych serwerach;
6) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej.

7. Do zakresu dzialania sekcji eksploatacji systemu informatycznego Centralnego
Zarzqdu Slu2by Wiqziennej nale2y w szczególnoéci:

1) administrowanie sieciowym systemem komputerowym oraz systemem
lqcznoéci p rzewod owej w Central nym Zarzqdzie;

2) utrzymywanie w gotowoSci eksploatacyjnej i u2ytkowej sprzqtu



komputerowego wykorzystywanego w Centralnym Zazqdzie, oraz jednostce,
o której mowa w $ 1 ust. 3;

3) planowanie potrzeb oraz realizacja zaopaltzenia w zakresie serwisu
i modernizacji systemu informatycznego Centralneg o Zatzqdu;

4) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej.
B. Do zakresu dzialania punktu certyfikacji nale2y w szczególnoéci:

1) prowadzenie w postaci elektronicznej rejestru u2ytkowników systemów
informatycznych, numerów wydanych kart kryptograficznych, wydanych
ceriyfikatów oraz okresów ich wa2noéci, a tak|e ról przyznanych u2ytkowníkom
systemów;

2) generowanie, uwiezytelnianie oraz uniewa2nianie certyfikatów;
3) weryfikacja uprawnierl i ról nadanych u2ytkownikom w poszczególnych

systemach inform atycznych ;
4) wydawanie oraz wycofywanie kart kryptograficznych u2ytkownikom

systemów informatycznych;
5) sprawowanie nadzoru nad prawidlowoéciq postqpowania z kartami

kryptograficznymi oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie.
9. Dyrektor Generalny lub osoba pzez niego upowazniona akceptuje wnioski lub
odmaw¡a akceptacji wniosków certyfikacyjnych u2ytkowników systemów
informatycznych.

s 27.
Wydzial Kontroli Í Inspekcji

1. Wydzial Kontroli i Inspekcji jest odpowiedzialny za inicjowanie, planowanie
i przeprowadzanie kontroli zewnqtrznych jednostek organizacyjnych o(az
sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez jednostki organizacyjne
przepisów w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli.
2. Do zakresu dzialania Wydzialu Kontroli i Inspekcji nale2y w szczególnoéci:'1 

) opracowywanie rocznych planów kontroli kompleksowych jednostek
organizacyjnych i ich realizacja oraz okresowych planów kontroli
problemowych Centralnego Zarzqdu;

2) przeprowadzanie dora2nych inspekcji zakladów karnych i aresztów
éledczych oraz przeprowadzanie kontroli dzialalnoéci jednostek
organizacyjnych w zakresie zleconym przez Dyrektora Generalnego;

3) przeprowadzanie, w trakcie czynnoéci kontrolnych wykonywanych
w jednostkach organizacyjnych, bezpoérednich rozmów
z funkcjonariuszami i pracownikami oraz osobami pozbawionymi
wolnoéci, w celu wysluchania i zbadania zglaszanych przez nich spraw
oÍaz oceny prawidlowo6ci relacji pomiqdzy osadzonymi,
a funkcjonariuszami i pracownikami ;

4) sporzEdzanie protokotów i sprawozdan z ptzeprowadzonych kontroli
oraz projektów wystqpieñ pokontrolnych i przedktadanie ich Dyrektorowi
Generalnemu;

5) biezqce informowanie Dyrektora Generalnego i jego zastepców
o stwierdzonych w trakcie kontroli istotnych nieprawidlowoéciach



1 .

2 .

inaruszaniu przepisów prawa oraz zapoznawanie kierowników
komórek organizacyjnych Centralnego Zarzqdu z ustaleniami kontroli
dotyczqcymi zakresu ich dzialania;

6) sprawowanie nadzoru nad terminowoSciq nadsylania przez kierowników
kontrolowanych jednostek organizacyjnych informacji o sposobie
wykonania poleceñ, zalece¡'r i wniosków pokontrolnych, z wyjEikiem
informacji dotyczqcych poleceó, zaleceñ i wniosków z kontroli
zewnqtrznych przeprowadzanych przez inne komórki organizacyjne
Centralnego Zarzqdu;

7) prowadzenie ewidencji kontroli zewnqtrznych przeprowadzonych przez
Centralny Zarzqd;

8) gromadzenie i przechowywanie nadeslanych do Centralnego Zarzqdu
sprawozdari i protokotów z kontroli jednostek organizacyjnych
przeprowadzanych przez organy zewnetrz ne.

s 28.
Zespol do spraw Funduszy Europejskich

Zespol do spraw Funduszy Europejskich jest odpowiedzialny za pozyskiwanie
zagranicznych érodków pomocowych, slu2qcych rozwojowi postqpu
w zakresie efektywnoéci wykonania kary pozbawienia wolnoéci
i tymczasowego aresztowania.
Do zakresu dzialania Zespolu do spraw Funduszy Europejskich nale2y
w szczególnoSci:
1) opracowywanie i przedkladanie informacji dotyczqcych mo2liwoéci

pozyskiwania przez Slu2bq Wiqzienn4 érodków finansowych
pochodzqcych ze 2ródel zagranicznych;

2) inicjowanie dzialan zmierzlqcych do pozyskiwania przez Centralny Zarzqd
érodków finansowych pochodzqcych ze 2ródd zagranicznych;

3) wspotpraca z instytucjami i organizacjami zewnqtrznymi ' w zakresie
pozyskiwania i realizacji przez Centralny Zarzqd programów
finansowanych ze érod ków zagranicznych;

4) uczestnictwo w konsultacjach spotecznych prowadzonych przez instytucle, ,:
wdra2ajqce programy zagraniczne w Polsce;

5) przygotowywanie na podstawle materialu przekazanego od wtaéciwych
merytorycznie komórek organizacyjnych Centralneg o Zarzqdu wniosków
aplikacyjnych do programów finansowanych ze érodków zagranicznych;

6) wspolpraca z merylorycznymi komórkami organizacyjnymi Centralnego
Zarzqdu w zakresie przygotowania dokumentów slu2qcych wlaéciwej
realizacji projektów finansowanych ze érodków zagranicznych oraz
koordynacja inadzór dzialañ podejmowanych na ich podstawie;

7) przygotowywanie, na podstawie informacji merytorycznych komórek
organizacyjnych Centralnego Zarzqdu, zaanga2owanych w realizacjq
projektów zagranicznych, opracowañ, sprawozdañ, analiz i innych
dokumentów i przekazywanie ich wlaSciwym instytucjom zewnqtrznym;



B) wspolpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania
é rod ków fi nan sowych poch odzqcych ze 2r ódel zagr ani czny ch;

9) przygotowywanie zestawieñ okreélajqcych zaanga2owanie jednostek
organ izacyj nych w realizacjq programów zag ranicznych ;

10) inicjowaniei koordynacjawspotpracymiqdzynarodowej prowadzonej
Centralny Zarzqd w ramach programów zagranicznych;

1 1) kontrola prawidlowoéci , wykonania projektów zagranicznych
realizowanych przez jednostki organizacyjne w przypadku projektów, za
realizacjq których odpowiedzialny jest Centralny Zarzqd;

12) inicjowanie i uczestnictwo w szkoleniach kadry Slu2by Wiqziennej
z zakresu pozyskiwania i reatizacji projektów funduszy finansowanych ze
érodków zagranicznych.

s 2e.
Zespol Ochrony Informacji Niejawnych

1. Zespót Ochrony Informacji Niejawnych jest odpowiedzialny za realizacjq zadafr
w zakresie ochrony informacji niejawnych w Centralnym Zarzqdzie oraz nadzór
nad ochronq i przestrzeganiem pzepisów dotyczqcych ochrony tych informacji
w jednostkach organizacyjnych, a tak2e za przeprowadzanie postqpowañ
sprawdzajqcych.

2. Do zakresu dzialania Zespolu Ochrony Informacji Niejawnych nale2y
w szczególnoéci:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych wytwarza n ych,
przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych w Centralnym
Zarzqdzie oraz systemów i sieci teleinformatycznych w Centralnym
Zarzqdzie;

2) sprawowanie nadzoru w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz
przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w jednostkach
organizacyjnych;

3) prowadzenie kancelarii tajnej;
4) prowadzenie postqpowañ sprawdzajqcych wobec funkcjonariuszy

i pracowników oraz kandydatów do siu2by lub pracy w Centralnym
Zarzqdzie oraz jednostkach organizacyjnych, zgodnie z odrqbnymi
przepisami;

5) szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Zarzqdu w zakresie
ochrony informacji n iejawnych;

6) prowadzenie ewidencji osób, które uzyskaly poéwiadczenie
bezpieczeñstwa lub odmowq jego wydania;

7) okresowa kontrola ewidencji materialów i obiegu dokumentów
zawieraj Ecych i nform acje n iejawn e w Ce ntra I nym Zarzqdzie;

B) przechowywanie akt zakoñczonych postqpowañ sprawdzajqcych;
9) opracowanie planu postqpowania w Centralnym Zazqdzie z materialami

zawierajqcymi informacje niejawne stanowiqce tajemnicq pañstwowE
w raz¡e wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;



10) przygotowywanie wniosków i decyzji w sprawach o udostqpnianie
informacji niejawnych oraz zwolnieñ z zachowania tajemnicy pañstwowej
islu2bowej;

1 1) koordynowanie zadan wynikajqcych z ustawy o ujawnieniu pracy lub
slu2by w organach bezpieczeóstwa pañstwa lub wspolpracy z nimi
w latach 1944-1990 osób pelniqcych funkcje publiczne;

12) podejmowanie dzialañ zmierzlqcych do wyjaénienia okolicznoéci
naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych otaz
zawiadamianie o tym Dyrektora Generalnego, a tak2e, w razie
wystqpienia przypadków, o których mowa w ustawie o ochronie informacji
n iejawnych wlaéciwej slu2by och rony pa¡istvva.

s 30.
Zespól Slu2by Medycyny Pracy i Bezpieczeristwa i Higieny Pracy

1. Zespól Slu2by Medycyny Pracy i Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy, zwany dalej
,,Zespolem Medycyny Pracy", jest odpowiedzialny za organizacjq i nadzór nad
slu2bq medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych oraz za prowadzenie
dzialalnoéci majqcej na celu zwiqkszenie bezpieczeróstwa, poprawe warunków
pracy i slu2by.
2. Do zakresu dziatania Zespotu Medycyny Pracy nale2y w szczególnoéci:

1) organizowanie, nadzorowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej
realizowanej przez jednostki medycyny pracy wobec funkcjonariuszy
i pracowników Slu2by Wiqziennej:

2) przeprowadzanie okresowych kontroli w jednostkach slu2by medycyny
pracy;

3) opracowanie zadañ dla jednostek medycyny pracy, zgodnie
z kwalifikacjami zawodowymi osób w nich zatrudnionych;

4) opracowanie zasad wspoldzialania jednostek medycyny pracy
z dyrektorami okrqgowymi Slu2by Wiqziennej, dyrektorami zaktadów karnych,
aresztów éledczych i kierownikami oérodków doskonalenia kadr, w celu
zapewnienia odpowiedniej do potrzeb dostqpnoÉci do éwiadczeñ zdrowotnych
oraz wymiany informacji slu2qcych ' ;ochronie zdrowia pracujqcych
i bezpieczeñstwu jednostki penitencjarnej;

5) opiniowanie regulaminów organizacyjnych jednostek medycyny pracy,
okreélajEcych organizacjq, tryb i porzqdek udzielanych Swiadczeri zdrowotnych
z zakresu ich dzialania;

6) monitorowanie warunków pracy i potrzeb slu2by medycyny pracy;
7) prowadzenie statystyki z wykonywanych zadan przez jednostki

medycyny pracy oraz opracowywanie informacji o sposobie realizacji tych zadari;
B) opracowanie zasad funkcjonowania systemu interuuencji (glównie

psychologicznej) po zdazeniach traumatycznych;
9) analizowanie szkodliwych dla zdrowia fizycznego i psychicznego zjawisk

majqcych zwiqzek z warunkami pracy i slu2by;
10) inicjowanie, wdra2anie i nadzorowanie programów prozdrowotnych

skierowanych do pracowników i funkcjonariuszy Slu2by Wiqziennej;



11) opracowywanie wstqpnych projektów aktów prawnych w zakresie
swoich wlaéciwoéci;

12) organizowanie szkolen z zakresu medycyny pracy dla personelu
jednostek medycyny pracy.
3. Zespól Medycyny Pracy wspoldziala w szczególnoéci z komisjami lekarskimi
podleglymi ministrowi wlaéciwemu do spraw wewnqtrznych, jednostkami
badawczo - rozwojowymi, których dzialalnoéó slu2y ochronie zdrowia
pracujqcych, wojewódzkimi oérodkamí medycyny pracy, Pañstwowq Inspekcjq
Pracy, PañstwowE Inspekcja Sanitarna slu2bq medycyny pracy innych slu2b
mundurowych , a lak2e ze zwiqzkiem zawodowym funkcjonariuszy i pracowników
Slu2by Wiqziennej. Zespol Medycyny Pracy wspo{dziala równie2 z Polskim
Towarzystwem Medycyny Pracy, Polskim Towarzystwem Psychologicznym,
samorzqdami zawodowym i lekarzy, pielqgniarek, psychologów.
4. Zespol Medycyny Pracy utrzymuje kontakty z miqdzynarodowymi
organizacjami medycyny pracy w zakresie wymiany doéwiadczeri oraz realizaqi
wspólnych programów prozdrowotnych dotyczqcych érodowiska pracy, a tak2e
wspoluczestn iczy w lazdach i konferencjach.
5. Do zakresu dzialania Zespolu Medycyny Pracy w zakresie Bezpieczer'rstwa
i Higieny Pracy nale2y w szczególnoéci:

1) organizowanie, doskonalenie i nadzorowanie funkcjonowania systemu
jednolitego postqpowania dla realizacji ustawowych obowiqzków kierowników
jednostek penitencjarnych w zakresie bezpieczeristwa i higien y pracy oraz
warunków jej wykonywania;

2) analiza stanowisk pracy ¡ slu2by pod kqtem czynników szkodliwych lub
uciq2liwych;

3) organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania systemu informacji
o zagro2eniach zawodowych i érodkach zapobiegajqcych tym zagro2eniom;

4) nadzorowanie realizacji zadañ przez slu2bq bezpieczeitstwa i higieny
pracy w jednostkach organ izacyjnych;

5) realizowanie zadañ slu2by w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy
w Centralnym Zarzqdzie;

6) analizowanie stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy i wypadkowoéci
oraz przedstawianie propozycji przedsiqwzigé organizacyjnych i technicznych
majqcych na celu zapobiegan¡e zagro2eniom 2ycia i zdrowia oraz poprawe
warunków slu2by i pracy.
6. Zespól Medycyny Pracy wykonuje inne polecenia Dyrektora Generalnego_

s 31.
Zespól Audytu Wewnqtrznego

1. Zespol Audytu Wewnqtrznego jest odpowiedzialny za prowadzenie dzialañ,
o których mowa w ustaw¡e o finansach publicznych, w celu uzyskania przez
Dyrektora Generalnego obiektywnej i niezale2nej oceny funkcjonowania
Centralnego Zarzqdu, w zakresie gospodarki finansowej pod wzglqdem
legalnoéci, gospodarnoéci, celowoéci, rzetelnoéci, a tak2e przejrzystoéci
i iawnoéci.



2. Zespól Audytu Wewnqtrznego jest w szczególnoéci zobowiqzany do:
1) badania wiarygodnoéci jednostkowych sprawozdan finansowych oraz

jednostkowych sprawozdan z wykonania bud2etu poprzez nastepcze
sprawdzenie przestrzegania zasad rachunkowoéci, zgodnoéci zapisów
w ksiqgach rachunkowych z dowodami ksiqgowymi oraz zgodno5ci tych
sprawozdañ z zapisami w ksiqgach rachunkowych;

2) oceny adekwatnoéci, efektywnoéci i skutecznoéci systemu wewnqtrznej
kontroli, w tym przestrzegania ustalonych procedur kontroli procesów zwiqzanych
z gromadzeniem i wydatkowaniem érodków publicznych oraz gospodarowaniem
mieniem;

3) wykonywania czynnoéci doradczych, w tym skladania wniosków maj4cych
na celu usprawnienie funkcjonowania Centralnego Zarzqdu;

4) oceny przestrzegania zasady celowoéci i oszczqdnoéci
w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania moZliwe najlepszych efektów
w ramach posiadanych Srodków oraz przestrzegan ia terminów realizacji zadair
i regu lowania zaciqg niqtych zobowiqzañ.
3. Zespól Audytu Wewnqtrznego pzeprowadza równie2 audyt wewnqtrzny
w jednostkach organizacyjnych podleglych Dyrektorowi Generalnemu,
z wyjEtkiem okrqgowych inspektoratów Slu2by Wiqziennej. Przepisy ust. 1 i 2
stosuje siq odpowiednio.
4. Zasady dzialania Zespolu Audytu Wewnqtrznego okreélajq odrqbne przepisy.

s 32.
Biuro Emerytalne

1. Przy Centralnym ZarzEdzie dziala Biuro Emerytalne Slu2by Wiqziennej,
zwane dalej Biurem.

2. Biurem kieruje dyrektor Biura, który jest organem wlaSciwym w sprawach
zaopatrzenia emerytalnego fun kcjona riuszy Slu2by Wiqziennej oraz czlon ków
ich rodzin.

3. W sktad Biura wchodzEi
1) Zespól Ustalania Swiadczeó;
2) Zespól Realizacji Swiadczeñ;
3)Zespól Obslugi I nformatycznej.

Zespolami, o których mowa w ust. 3, kierujq kierownicy tych zespolów.
Biuro wspotpracuje z komórkami organizacyjnymi Centralnego ZarzEdu oraz
jednostkami organizacyjnymi Slu2by Wiqziennej, w zakresie swojego
dzialania.

6. Dane liczbowe, informacje statystyczne i inne materialy slu2bowe dotyczqce
Biura udostqpnia organom, instytucjom bqd2 innym podmiotom zewnetrznym
dyrektor Biura.

7. lnformacje, o których mowa w ust. 6, érodkom masowego przekazu
udostqpniane sq za poérednictwem rzecznika prasowego.

B. W razie nieobecnoéci dyrektora Biura, decyzje podpisuje osoba go
zastqpujqca.

Á

5.



9. Dyrektor Biura moze okreélió rodzale pism i dokumentów, które mo2e
podpisywaó upowa2niona osoba. Upowa2nienia do podpisywania w imieniu
dyrektora Biura okreélone sa w instrukcji obiegu dokumentów lub sq
wystawione imiennie w formie pisemnej. W Biurze prowadzi siq rejestr
u powa2n ieñ.

10. Do podstawowychzadan dyrektora Biura nale2y kierowanie, organizowanie
i koordynowanie pracy Biura, a w szczególnoéci:

'1 
) podejmowanie dzialan dla zapewnienia érodków i warunków realizaqi

zaplanowanych dzialañ:
2) state doskonalenie organizacji wewnqtrznej oraz metod i form dzialania;
3) wspólpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Centralnego

Zarzqdu w zakresie niezbqdnym do wykonywania obowiqzków
s{uzbowych;

4) prowadzenie sysiematycznego nadzoru i kontroli wewnqtrznej
w stosunku do podleglych funkcjonariuszy i pracowników.

11. Dyrektor Biura jest upowa2niony do:
1) reprezentowania Centralnego Zazqdu i udzielania opinii w sprawach

objqtych zakresem dzialania Biura, a tak2e w sprawach przekazanych
na podstawie szczególnych imiennych upowa2nieñ przez Dyrektora
Generalnego;

2) ustalania i aktualizacji zakresów czynnoéci podleglych funkcjonariuszy
ipracowników;

3) nadzorowania przestzegania stanu dyscypliny slu2bowej i dyscypliny
pracy podleglych fu nkcjonariuszy i pracowników;

4) wnioskowania w sprawach stosunku slu2bowego i stosunku pracy oraz
przyznaw ania na g ród, zapomóg, odznaczeñ i wyró2n ieñ ;

5) ustalania planu urlopów podlegiych funkcjonariuszy i pracowników.
12. Biuro Emerytalne zapewn¡a obslugq realizacj¡ zadari dyrektora Biura

w zakresie:
1) ustalania prawa do zaopalrzenia emeryialnego i wysokoéci éwiadczeir

pieniq2nych z tytulu tego zaopatrzenia zwolnionym ze slu2by
funkcjonariuszom i czlonkom ich rodzin oraz wydawanie decyzji w tych
sprawach;

2) przygotowywania wniosków do decyzji Ministra Sprawiedliwoéci
o pzyznanie prawa do zaopatrzenia emerytalno-rentowego w trybie
wyjqtkowym;

3) dokonywania waloryzacji éwiadczeó emerytalno-rentowych ;
4) wyplaty éwiadczeñ pieniq2nych wynikajqcych z ustawy emerytalnej

i innych nale2noéci przyslugujqcych emerytom i rencistom na podstawie
odrqbnych przepisów;

5) planowania dochodów i wydatków bud2etowych, wnioskowania zmian
pref iminarza bud2etowego w celu pelnego zabezpieczenia érodków na
wyplatq éwiadczeñ;

6) dokonywania analiz struktury i wysokoéci éwiadczeñ;
7) dysponowania érodkami pieniq2nymi zgromadzonymi na rachunkach

ban kowvch:



B) wykonywania obowiqzków platnika podatku dochodowego od osób
f izy czny ch w za k resi e éwiad czer'r em eryta I no-rentowych ;

9) sprawowania zastqpstwa procesowego w sprawach dotyczqcych
éwiadczeñ emerytal no-rentowych ;

10) ograniczania éwiadczeñ emerytalno-rentowych oraz zawieszania lub
zmniejszania rent rodz¡nnych zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami;

1 1) windykacji n¡enaleznie pobranych éwiadczeir pieniqZnych;
12) dokonywania potrqceñ ze éwiadczefr pieniq2nych, na zasadach

i w trybie okreélonym w odrqbnych przepisach;
13) naliczania i podzialu funduszu socjalnego dla osób uprawnionych do

zaopalrzenia emerytal nego;
14) prowadzenia rachunkowoéci w zakresie wyptaty éwiadczer'r;
1 5 ) prowadzen ia informatycznq bazy danych éwiadczeniobiorców,
16) sporzqdzania sprawozdañ statystycznych z zakresu dzialania Biura;
17) kierowania éwiadczeniobiorców na konirolne badania lekarskie,

zglaszania ich do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadzania skladek
z tego tytulu;

1B) wydawania legitymacji emerytom i rencistom oraz czlonkom ich rodzin;
19) rozpatrywania skarg, próéb i wniosków w sprawach emerytalno-

rentowych;
20) wspolpracy z Zakladem Ubezpieczeri Spolecznych, Zakladem

Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnqtrznych
iAdministracji i innymi organami w zakresie spraw zwiqzanych
z zaopaÍzeniem em eryta I no-rentowym f u n kcjon ari u szy o raz czlon ków
ich rodzin;

21) sprawowan¡a nadzoru nad kompletowaniem przez jednostki
organizacyjne dokumentacji emerytalno-rentowej ;

22) prowadzenia akt emerytalno-rentowych oraz ich archiwizacji.

s 33.
Rada Duszpasterstwa Wiqziennego

1. Rada Duszpastershrrra Wiqziennego tanow¡ organ doradczy i opiniodawczy
Dyrektora Generalnego oraz koordynuj4cy zadania w zakresie dzialalnoéci
duszpasterskiej w zakladach karnych iaresztach éledczych prowadzonej
wobec osadzonych.

2. Radq Duszpasterstwa Wiqziennego tworzq naczelni kapelani:
- KoSciola Rzymsko-Katolickiego,
- Ko6ciola Ewangelicko-Augsburskiego,
- Koéciota Prawoslawnego.

3. Naczelni kapelani koordynuj4 ka2dy w swoim zakresie, dzialalnoéó
duszpasterskq ksiq2y swojego kosciola.

4. Dyrektor Generalny mo2e poszerzyó skiad zespolu o naczelnych kapelanów
innych, ni2 wymienione w ust. 'l , koéciolów lub zwiqzków wyznaniowych, je2eli
jest to uzasadnione zakresem dzialalnoéci duszpasterskiej tych koéciolów lub
zwi qzków wyzna n iowych.



5. Koordynatora organizacyjno-administracyjnego Rady Duszpasterstwa
Wiqziennego wyznacza Dyrektor Generalny.

s 34.
Postanowienia koñcowe

Kierownicy komórek organizacyjnych opracujq zakresy czynnoéci podlegtych im
funkcjonariuszy i pracowników w terminie 30 dni od dnia wejécia w 2ycie
niniejszego regulaminu.


