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DYREKTORA GENERALNEGO SLIJZBY WI4ZIENNEJ
z dnia gA U,e/dr'< 2007 r.

w sprawie prow-adzenia akt osobowych funkcjonariuszy
Sluiby Wigziennej

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Sluzbie Wigziennej
(Dz.lJ. 22002 r. Nr 207, poz. 1761, zpohn. zm.D) zarzqdza sig, co nastqpuje:

$ l. Zarzqdzenie okreSla:

1) szczegolowe zasady i sposob prowadzenra akt osobowych funkcjonariuszy Sluzby
Wigziennej;

2) rodzaje dokument6w znajduj4cych siq w aktach osobowych oraz zasady wlqczania
i wylqczania dokument6w z tych akt;

3) wzor karty przebiegu sluzby;

4) zasady udostEpniania i zapoznawania sig z aktami osobowymi;

5) zasady zakladania i prowadzenia zastEpczych akt osobowych;

6) sposob dokonywania poprawek w karcie przebiegu sluzby;

7) sposob przechowywania akt osobowych.

S 2. l. Kom6rka kadrowa jednostki organizac,r'jnej Slu2bl' WiEziennej, nvanej dalej

,jednostk4 organizacyjn{', zaklada i prowadzi akta osobowe dla kazdego tunkcjonariusza
Stuzby Wigziennej, zwanego dalej ,.funkcjonariuszem". przyjEtego do sluzby.

2. Akta osobowe skladaj4 siQ ztrzech wyodrpbnionych czpSci: A, B i C.
3. Akta osobowe prowadzi sig z zachowaniem przepisow o ochronie danych osobowych

oraz przepisow o ochronie informacji niejawnych.
4. Akta osobowe przechowywane s4 w konrorkach kadror.vych. z urvzglpdnieniem

$ 10 us t .  4  i  5 .

S 3. Dokumenty znajdujqce siQ \v kazdei z, ulodrqbnionl,ch czqsci akt osobou'ych.
powinny byi ponumerowane i ulozone w porz4dku chronologicznyrn: kazda czesc powinna



zawierat wykaz znajdujqcych siQ w niej dokument6w, z zaslrzeZeniem $ 8 ust. 1.

S 4. L W aktach osobowych przechowuje sip potwierdzone za zgodno56
z oryginalem odpisy lub kopie skladany ch przez funkcjonariusza dokument6w. PrzeloLony
mohe Zqda(, od funkcjonariusza przedlolenia oryginal6w dokument6w wylqcznie do wglqdu
lub w celu sporz4dzenia ich odpis6w albo kopii, kt6rych zgodno66 z oryginalem potwierdza
funkcjonariusz (pracownik) kom6rki kadrowej.

2. W aktach osobowych moZna przechowywad oryginaly dokument6w, o kt6rych mowa
w  $  5  u s t . 2 p k t 4 i 6 .

$ 5. 1. Cz9S6 A akt osobowych zawiera dokumenty:
1) zgromadzone w toku postQpowania kwalifikacyjnego do SluZby Wigziennej;
2) zgromadzone w czasie trwania stosunku sluZbowego.

2. Dokumentami zgromadzonymi w toku postQpowania kwalifikacyjnego,
s4 w szczeg6lno5ci:

1) ankieta personalna kandydata do sluZby w Stuzbie Wigziennej;
2) orzeczenie wla5ciwej komisji lekarskiej o zdolno6ci do shrZby oraz opinia

psychologicma; -

3) informacje o niekaralnoSci kandydata do sluzby uzyskane z Krajowego Rejestru
Karnego oraz dokumenty uzyskane w wyniku sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach
i kartotekach prawdziwo6ci danych zawarlych w ankiecie personalnej;

4) dokumenty potwierdzajqce wyksztalcenie og6lne i zawodowe, w tym specjalistyczne;
5) kserokopia dowodu osobistego, kserokopia ksi4Zeczki wojskowej lub skr6cony

wyciry z ksi4Zeczki wojskowej, stwierdzaj4cy uregulowany stosunek do sluZby
wojskowej
- w przypadku mezczyzn, a w przypadku kobiet, tylko gdy posiadajq pnydzial
organizacyjno-mobilizacyjny; dokumenty te potwierdza za zgodnoil z oryginalem
funkcj onariusz (pracownik) kom6rki kadrowej;

6) dokumenty slu2qce ustaleniu wyslugi lat w celu obliczenia wysokoSci uposa2enia,
wyslugi emerytalnej lub wysoko6ci nagrody jubileuszowej;

7) obliczenie wysfugi w celu ustalenia wysoko6ci dodatku za wysfugQ lat oraz
okreSlenia okres6w sluZby uprawniaj4cych do nagrody jubileuszowej;

8) opinie polecajqce (referencje) do sluZby w Sfuzbie Wipziennej i opinie
z poprzednich miejsc zatrudnienia;

9) odpisy skrdcone: aktu urodzenia funkcjonariusza, jego dzieci, aktu malZeristwa,
orzeczenia o ustaniu lub uniervaZnieniu malZeristwa albo separacji;

l0) kopiaaktualnegopoSrviadczeniabezpieczeristrva_
11) wynik testu sprawnoSci ftzycznej kandydata do sluZby;
12) inne dokumenty, jeZeli obowiqzek ich przedloZenia powstanie w toku postgpowania

kwalihkacyjnego do Slu2by Wipziennej lub je5li kandydat do sfuZby, przedlo|y
je dodatkowo w celu poSwiadczenia dodatkowych umiejQtnosci i osi4gnigi
zawodowych lub szczeg6lnych uprawniefi .

3. W czasie trwania stosunku slu2bowego gromadzi siE nastgpuj4ce dokumenty:
I ) zawiadomienie powiatowego urzpdu pracy o zatrudnieniu pracownika, uprzednio

zarejestrowanego jako osoba bezrobotna;
2) zawiadomienia, o ktorych mowa w art. 884 g 3 Kpc;
3) zoborvi4zanie do zachowania tajemnicy sluZbowej lub pafistwowej;



4) pisemne potwierdzenie zapoznania siQ z przepisami i zasadami dotyczqcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej;

5) kopiE zalwiadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych;
6) oSwiadczenia o zapoznaniu z obowi4zuj4cymi przepisami i ich przestrzeganitt,

w szczegolnoSci:
a) przepis6w o wychowaniu w trze?wosci I przeciwdzialaniu alkoholizmowi,

przeciwdzialaniu narkomanii oraz o ochronie danych osobowych;
b) przepis6w okreSlaj4cych prawa i obowiqzki oraz odpowiedzialnoSc dyscyplinarn4

funkcj onariuszy,
c) regulamin6w w sprawie sposobu pelnienia sluzby oraz w sprawie zasad

postgpowania i zachowania siE funkcjonariuszy Sluzby WiEziennej,
d) Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego

lub ponizajqcego traktowania albo karania, przyjgtej przez Zgromadzenie Ogolne
Narodow Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984 r. (Dz.u. z 1989 r., Nr 63, poz.378);

7) pisemne potwierdzenie przeprowadzonego reklamowania z urzEdu;
S) pisma funkcjonariusza informuj4ce o wydarzeniach zaistnratych w jego Zycru

osobistym i rodzinnym, do zlohenia kt6rych zobowi4zuj4 odrgbne przepisy.

atakae dokumenty i pisma aktualizuj4ce dane zawarte w ankiecie personalnej;

9) decyzje administracyjne o zmianie imienia lub nazwiska funkcjonariusza;
10) dokumenty dotyczEce ubezpieczeniazdrowotnego;
l l) dokumenty potwierdzajqce podnoszenie przez funkcjonariusza kwalifikacji ogolnych,

w tym odpisy dyplom6w ukonczenia studi6w wyhszych, studi6w podyplomowych

i innych oraz dyplomy, za6wiadczenia i Swiadectwa ukoriczonych szkol, aplikacji
i kurs6w;

12) indywidualn4 kartE sprawno Sci fizycznej funkcjonariusza Sfuzby WiEziennej;
1 3) zaSwiad czenia lekarski e dotycz4ce badari profilaktycznych.

4. Na zewngtrznej stronie oktadki akt osobowych wpisuje siq nazwisko, imiE (imiona)

funkcjonariusza, imip ojca i numer identyfikacyjny akt osobowych.
5. Na wewnEtrunej stronie oktadki umieszcza sig co najmniej raz na 10 lat, fotografiq

funkcjonariusza w umundurowaniu sluzbowym (wedlug wzoru do legitymacji sluzbowej)
oraz wpisuje sig rok, w kt6rym fotogrufra zostala wykonana. W prrypadkach uzasadnionych
zmianq wygl4du funkcjonariusza, przelohony mohe Zqdac umieszczenia jego aktualnej
fotografi i we wczesniej szym terminie.

S 6. 1. W czgsci B akt osobowych przechowuje sip kartE przebiegu sluzby
funkcjonariusza w Stuzbie Wigziennej oraz dokumenty dotycz4ce powstania i przebiegu

stosunku sluzbowego.
2. W karcie przebiegu stuZby, ktorej wz6r okresla zalqcznlk do zarzqdzenia,

odnotowuje siQ kaadq zmianE stosunku sluzbowego funkcjonariusza oraz zmianq

skladnik6w jego uposazenia, mianowanie na stopnie stuzbowe, nadanie odznaczen
panstwolvych i odznak ,.Za zastugi w pracy penitencjarnej" , a tak2e otrzymane wyr6znienia
i nagrody.

3. Dokumentami dotycz4cymi powstania stosunku sluzbowego oraz przebiegu sluzby

funkcjonariusza w SluZbie WiEziennej, sE w szezegolnoSci:
1) pisemne zgloszenie sig do sluzby;
2) akt Slubowania podpisany przez funkcjonariusza;
3) decyzje zwiqzane z powstaniem i zmianq stosunku sluzbowego:



4) zakresy czynnoSci (obowi4zkow) na zajmowanym stanowisku sfuzbowym;
5) dokumenty dotyczEeepowierzenia mienia funkcjonariuszowi;
6) zaswiadczenie o ukoriczeniu szkolenia wstgpnego i dokumenty zwiqzane

z odbywaniem praktyki zawodowej;
7) opinie sluzbowe;
8) wnioski personalne sporzqdzone w czasie sluzby funkcjonariusza;
9) decyzje lub wyci4gi z decyzji w sprawach osobowych;

10) dokumenty dotycz4ce adaptacj i zawodowej funkcjonariusza oraz zwiqzane
z podnoszeniem przez niego kwalifikacji zawodowych;

11) dokumenty zwiqzane zprzyznaniem funkcjonariuszowi nagrody lub wyroznienia;
12) orzeczenia lekarskie wydane na wniosek funkcjonariusza lub w zwiqzku

z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi albo postgpowaniem
powypadkowym;

l3) karty urlopowe;
14) inne dokumenty maj4ce istotne znaczenie dla funkcjonariuszai sluzby.

S 7. Do czpSci C akt osobowych wlqcza siQ dokumenty zvviqzane ze zwolnieniem
funkcjonariusza ze slulby, o 1ry szczegolnoSci:

I ) pisemne zgloszenie wyst4pienia ze sluzby w Sluzbie Wigziennej lub dokumenty
dotyczqce zwolnienia funkcjonariusza w trybie okreSlonym w art. 39 ustawy
z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Sluzbie WiEziennej albo wygaSnigcia stosunku
sluzbowego na podstawie art. 46 tej ustawy;

2) kartg skierowania do wlaSciwej komisji lekarskiej, przebieg sluzby dla cel6w
rentowych oraz ewentualny odpis orzeczenia lekarskiego wydanego przez komisjp
lekarsk4;

3) obliczenie wyslugi lat;
4) decyzje zvviqzane z ustaniem stosunku sfuzbowego;
5) kartE urlopow q zwalnianego funkcj onariusza;
6) kartE zwolnienia;
7) kopip wydanego funkcjonariuszowi Swiadectwa sluzby;
8) zawiadomienie wlaSciwej Wojskowej Komendy [Jzupelnien o ftracie przez

funkcjonariusza warunkow stanowi4cych podstawg udzielenia zwolnienia
z obowiEzku pelnieni a czynnej sluzby wojskowej w wyniku reklamowania;

9) potwierdzenie dokonania czynnoSci zwiqzanych z zajEciem uposazenia za sluzbp
w mviqzku z prowadzonym postgpowaniem egzekucyjnym, o kt6rym mowa w art. 884
$ 2 Kpc, w przypadku wystqpienia takiego obowi4zku;

10) kopiE przebiegu sluzby funkcionariusza dla celow rentowych, jezeli funkcjonariusz
nie zloZyl w trakcie pelnienia sluzby proSby o skierowanie do komisji lekarskiej lub
nie zostal skierowan)' z urzpdu do tej komisji przed zwolnieniem ze sLulby;

l1) inne dokumenty maj4ce istotne znaczenie dla przebiegu sluzby funkcjonariusza.

S 8. I . W czasie trwania stosunku sluzbowego do czESci C akt osobowych:
1) wlqcza siQ orzeczenia o rvvmierzeniu kary dyscyplinarnej, ktorych nie rejestruje sig w

wykazie dokumentciu' zarvartych w czgsci C i usuwa siQ po zatarcru kary
dyscyplinarnej;

2) mozna wlqczyc notatki z przeprowadzonych rozmor.v ostrzegarvczych. zwane dalej
,.notatkami", ktorych nie rejestruie sig w wykazie dokumentow. a jedynie przechowuje



w czgSci C akt osobowych, nie dluzejjednak niLprzez okres czterech latliczqc od daty
ich sporzqdzenia. Po uplywie tego okresu notatki usuwa sig z czpsci C akt osobowych.
2. Jeheli funkcjonariusz odmawia potwierdzenia wlasnorQcznym podpisem zapoznania

sig z treSci4 notatki lub nie mohe tego uczynic, przyezyne lub okolicznoSci braku tego
potwierdzenia, dokumentuje siQ w notatce podpisanej przez co najmniej dwoch
funkcj onariuszy.

S 9. W aktach osobowych nie gromadzi sig:
1) pism przewodnich;
2) dokumentow wytworzonych podczas przeprowadzonych postgpowan

administracyjnych z wyjatkiem wniosk6w wszczynaj4cych postgpowanie, wydanych
decyzji lub postanowiefl, udzielonych odpowi edzi oraz orzeczen s4dow
administracyj nych.

S 10. 1. Prawo wgl4du do akt osobowych funkcjonariusza przysluguje nastEpujqcym
osobom:

I ) przelohonym w sprawach osobowych oraz wylszym przelozonym;
2) kierownikowi kom6rki kadrowej oraz funkcjonariuszom lub pracownikom tej

kom6rki w stosunku do funkcjonariuszy pelni4cych sluzbE w przydzielonych im do obsfugi
kadrowej lub nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, a tak2e funkcjonariuszy
ubiegaj4cych siE o przeniesienie do tych jednostek;

3) kierownikowi komorki organizacyjnej w stosunku do podlegtych mu funkcjonariusry,
atak2e ubiegaj4cych siq o przeniesienie do danej kom6rki;

4) funkcjonariuszowi lub pracownikowi upowaznionemu przez przelohonego lub
wy Zsze go przelo zone go ;

5) funkcjonariuszowi upowaznionemu do przeprowadzenia kontroli;
6) funkcjonariuszowi lub pracownikowi, w tym takhe ich pelnomocnikom,

bEd4cych stronami w prowadzonym postEpowaniu administracyjnym, dyscyplinarnym
lub skargowym;

7) wlaSciwemu s4dowi dyscyplinarnemu oraz pelnomocnikowi do spraw ochrony
informacji niejawnych - w zakresie ich kompetencji sluzbowych;

8) upowaznionemu pracownikowi organow nadzoru i kontroli oraz sEdow i prokuratury.
2. Funkcjonariusz lub jego pelnomocnik ma prawo zapozna(, siQ, w obecnoSci

funkcjonariusza kom6rki kadro*ej, z dokumentami znaidujqcymi sig w jego aktach
osobowych, a w szezegolnoSci ma prawo do przegl4dania akt, sporzEdzania notatek,
a w uzasadnionych przypadkach otrzymania kopii lub uzyskania odpisu dokumentu
znajdujqcego sig rv aktach osobonych.

3. W przypadku uzasadnionej koniecznoSci wylqczenia z akt osobowych dokumentu:
1) na stale - w miejsce tego dokumentu wl4cza sig notatkg sluzbow4 funkcjonariusza

kom6rki kadrowej, okreSlaj4c4 nazwQ dokumentu i przyczynE wylqczenia oraz miejsce
przechowywania dokumentu; przepisy $ 11 ust. 2 i 3 stosuje siE odpowiednio:

2) czasowo - w miejsce tego dokumentu wl4cza siE kserokopiE wylEczonego dokumentu
wraz odrpczn4 adnotacjE funkcjonariusza komorki kadrowej, okreSlajqc4 przyczyny
wylqczenia oraz m iej sce przechor.vywan i a.

4. Na czas udostEpnienia akt osobou,ych upowaznionym osobom. rvymienionym
w ust. I pkt 8. mozna .'.ylqczyc dokumenty, ktore nie pozostajE w zrvi4zku z celem
udostgpnienia tych akt. W miejsce rvylqczonych dokumentorv wpina sig notatkg sluzborv4.



okreSlaj EcEnazwy dokumentow i przyczyny wylqczenia oraz miejsce ich przechowywania.
5. W razie koniecznoSci przeslania akt osobowych funkcjonariusza do s4du, prokuratury

lub innego uprawnionego organu panstwowego, zwlaszcza jezeli z okolicznoSci sprawy
wynika, 2e akta te pozostan4 w dyspozycji tych organow przez dtuzsry okres czasu,
funkcjonariusz komorki kadrowej sporzqdza kserokopiE wszystkich dokumentow
znajduj4cych siQ w czpsciach A, B i C akt osobowych funkcjonariusza r zaklada oraz
prowad zi przez ten okres zastpp cze akta osobowe.

6. Po zwrocie akt osobowych dokumenty zgromadzone w zastgpczych aktach
osobowych, wpina siE odpowiednio do czESci A, B i C akt osobowych, a zastppcze akta
osobowe podlegaj4 komisyjnemu znrszezeniu; z czynrloSci tej sporzqdza sip protokol,, ktory
podlega wlqczeniu do czgsci A akt osobowych.

S 11. l. Wpisy w aktach osobowych powinny byc dokonywane czytelnie i trwale,
pismem rQcznym - przy uzyciu atramentu lub dlugopisu.

2. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek zacieranie tresci dokonywanych zapis6w.
Koniecznych zmian wpisu lub poprawek dokonuje sig w miarg mozliwo5ci w tej samej
rubryce.

3. Zmiany lub poprawki, o kt6rych mowa w ust. 2, dokonuje siQ przez skreSlenie
dotychczasowej treSci z zachowaniem czytelnoSci tego wpisu, a nastgpnie wpisaniem
wlaSciwej treSci, umieszczeniem daty oraz czytelnego podpisu osoby dokonuj4cej zmiany
lub poprawki.

4. Akta osobowe prowadzi i przechowuje siQ w spos6b uniemozliwiajqcy dostgp
do nich os6b nieupowaznionych oraz zabezpieczajqcy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

5. Po zwolnieniu funkcjonariusza ze sfu2by akta osobowe przekazuje siE do archiwum
wlaSciwego dla ostatniego miejsca pelnienia przez niego sluzby, w terminach i na zasadach
okreSlonych w przepisach w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz
instrukcji o organizacji i zakresie dzialania archiwow zakl.adowych i skladnic akt
w jednostkach organizacyjnych. Do archiwow przekazuje siQ tak2e dokumenty
zgromadzone po zwolnieniu funkcjonariusza ze sluzby, w celu wlqczenia ich do
archiwalnych akt osobowych funkcj onariusza.

S 12. 1. Akta osobowe zalohone i prowadzone przed wejSciem w Zycie zarzqdzenia,
prowadzi siE dalej zgodnie z zasadami okreSlonymi w niniejszym zarzEdzeniu.

2. W okresie 2 miesiEcy od dnia wejScia w Zycie zarzqdzenia wlaSciwi przeloaeni
zapewniE przeprowadzenie przeglEdu dotychczas prowadzonych akt osobowych w celu
usuniEcia z nich orzeczen o wymierzeniu kary dyscyplinarnej, ktore ulegly zatarciu oraz
notatek, za ol<res po uprawomocnienia siE opinii sluzbowej. Przepis $ 8 ust. I pkt I i 2 i $
l0 ust. 3 pkt I stosuje sip odpowiednio.

3. Dotychczasowe druki karty przebiegu sluzby mogq byc wykorzystyu,ane
do czasu wyczerpania zapasow, nie dluzej jednak niL przez okres drvoch lat od dnia rvejscia
r.v zvcie zarzadzenia.



$ 13. Zarzqdzenie wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia podpisania.
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Pomiankiewicz
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Zal4czn1k do zarzEdzenia Nr , 5 107 Dyrektora Generalnego
Sluzby WiEzienne; i ania ! zr-'zrrorc*-............2007 r.

Zalqcznik
Wz6r

KARTA PRZEBIEGU ST-,U ZgV

Nr ida ta
decyzji stanowisk",u","Jffi;::T::;i:::l'i:.r."iezasadnicze

idodatki, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne itp.
Nazwa

jednostki

Podpis osoby
dokonuj4cej

wpisu



STANOWISKO I UPOSAZENIE cz. I

Nr ida ta
decyzji sra n o w i s k ", o 

" 
* J[lt :J;;'fi1#[: lu,. n i. zas adni cze

idodatki, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne itp.
Nazwa

jednostk i

Podpis osoby
dokonuj4cej

wpisu



KARTA PRZEBIE,GU SLUZBY CZ. II

ORDERX ODZN ACZENIA, ODZNAKI RESORTOWE, WYROZNIENIA

Nazwa, nr idata
dokumentu nadania

TRESC
(odznaczen ia, odznaki, wyrozn i en ia)

Data
Nadania

Podpis osoby
dokonujEcej

wpisu



ZAJMOWANE STANOWISKA SLUZBOWE I AWANSE W STOPNITJ

Nr idata decyzj i ,  nr  i
data dokumentu nadania

TRESC
(nazwa stanowiska, nazwa stopnia sluzbowego)

Data
mianowanial

nadania

Podpis osoby
dokonuj4cej

wpisu


