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ZAMADZENIE Nr ft l l  .to7 lcr Ef
M inistra Sprawiedliwo6ci

z dnia /J:,/1te,.8... 2oo7 r.

statutu Gentral nemu Zarzqdowi

ust. 2 ustawy z dnia

r. Nr 207 , poz. 1761 ,

Na podstawie art. 5

Wiqziennej (Dz. U. z 2002

nastqpuje:

Slu2by Wiqziennej

26 kwietnia 1996 r. o Sluzbie

z po2n. zm.t)) zarzqdza siQ, co

s  1 .
Centralnemu Zarzqdowi Stuzby Wiqziennej nadaje siQ statut stanowiAcy

zalqcznik do zarzqdzenia.

s 2 .
Traci moc zarzqdzenie Nr 34l2002lCZSW Ministra Sprawiedliwosci z dnia

19 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania statutu CentralnemuZarzqdowi Slu2by

Wiqziennej (Dz.Urz. Min. Sprawiedl. Nr 3, poz. 11).

s 3 .
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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Zatqcznik do zarzqdzenia ruil.!'lrct I crsf
Ministra Sprawiedtiwo1ci z dnia,'1.'),..0L' 2007 r.

Statut Centralnego Zarzqdu Slu2by Wiqziennej

s  1 .
Centralny Zarzqd Stuzby Wiqziennej , zwany dalej ,,Centralnym Zarzqdeffi",

jest aparatem wykonawczym Dyrektora Generalnego Sluzby Wiqziennej,

zwanego dalej ,,Dyrektorem Generalnym" , dzialajqcym zgodnie z jego

zarzqdzeniami, decyzjami, poleceniami, wytycznymi i regulaminami oraz pod jego

bezposrednim nadzorem i kierownictwem.

s 2 .
1. Dyrektor Generalny kieruje Centralnym Zarzqdem przy pomocy

zastqpcow, ktorzy sA pzed nim odpowiedzialni za powierzone im zadania.

2. Dyrektor Generalny moze upowaznic poszczegolnych funkcjonariuszy

lub pracownikow Centralnego Zarzqdu do wydawania decyzji w okreslonych

przez niego sprawach.

s 3 .
Dyrektor Generalny wykonuje zadania dysponenta Srodkow budzetowych

lll stopnia, a w stosunku do podlegtych jednostek organizacyjnych wiqziennictwa

wykonuje zadania glownego dysponenta srodkow budzetu panstwa w zakresie

okreSlonym w art. 16 ustary z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Sluhbte Wiqziennej.



s 4 .
W sklad Centralnego Zarzqdu wchodzq nastqpujqce komorki

organizacyjne:

1) Biuro Dyrektora Generalnego Sluzby Wiqziennej;

2) Biuro Penitencjarne;

3) Biuro Ochrony i Spraw ObronnYch;

4) Biuro Prawne;

5) Biuro Kwatermistrzowsko-lnwestycyjne;

6) Biuro Budzetu;

7) Biuro Kadr i Szkolenia;

B) Biuro Informacji i Statystyki;

9) Biuro Stuzby Zdrowia;

10) Wydziat Nadzoru Wtascicielskiego nad Przedsiqbiorstwami

Przyruiqziennymi i Zatrudnienia Osob Pozbawionych Wolnosci;

11) Wydzial Inform atyzacji t t-qczno6ci;

12) Wydzial Kontroli i Inspekcji;

13) Zespol do spraw Funduszy Europejskich;

14) Zespol Ochrony Informacji Niejawnych.

s 5 .
Przy Centralnym Zarzqdzte dziala, na podstawie odrqbnych przepisow,

Biuro Emerytalne Sluzby Wiqziennej.

s 6 .
Organizacjq wewnetrznq i szczegolowy zakres zadan komorek

organizacyjnych Centralnego Zarzqdu oraz jednostki organizacyjnej, o ktorej



mowa w S 5, okreSla regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora

Generalnego.

s 7 .
Dyrektor Generalny moze, w zakresie niezbqdnym do realizaqi jego

ustawowych zadan, tworzyc zespoly o charakterze stalym lub do wykonywania

okresf onych zadan, a takze powolywac kolegialne organy doradcze lub

opiniodawcze, okreslajqc szczegolowy zakres i tryb ich dzialania.
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Projektowane zarzqdzenie jest wykonaniem upowaznienia zawartego w art.

5 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Slu2bie Wiqziennej.

Nadanie Centralnemu Zarzqdowi Stuzby Wiqziennej nowego statutu

stanowi rowniez wykonanie jednego z zadan objqtych reformq wiqziennictwa.

Minister Sprawiedliwosci w zarzqdzeniu Nr 1 02l05lDO z dnia 1 grudnia 2005 r.

w sprawie powolania Zespolu Nr I do spraw reformy wiqziennictwa okreslil

bowiem , 2e jednym z elementow wy2ej wzmiankowanej reformy bqdzie

dokonanie ,,oceny funkcjonowania struktur organizacyjnych w wiqziennictwie" i

,,przygotowanie zmian w przepisach ustrojowych dotyczqcych funkcionowania

Slu2by Wiqziennej - w celu ich dosfosowania do nowych zadan i wyzwan dla

slu 2by pe n itencj arnej".

Przyjqcie nowej struktury funkcjonalnej i zadaniowej Centralnego Zarzqdu

Stuzby Wiqziennej, pzedstawionej w niniejszym projekcie, ma na celu poprawq

funkcjonowania Sluzby Wiqziennej, w szczegolnosci za9 usprawnienie i

profesjonalizacjq procesu zarzqdzania i kierowania sluzbami penitencjarnymi.

W porownaniu ze stanem dotychczasowym, uregulowanym w zarzqdzeniu

Nr 34/02|CZSW Ministra Sprawiedliwosci z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie

nadania statutu Centralnemu Zarzqdowi Sluzby Wiqziennej, przewiduje sie

nastqpujqce zmiany:

1) likwidacjq Biura Prezydialnego i zastqpienie go Biurem Dyrektora

Generalnego Sluzby Wiqziennej, ktore docelowo pzejmie wszystkie zadania

zwiqzane z biezqcq pracA i obslugq Dyrektora Generalnego Stuzby Wiqziennej, w

szczegolnosci za3 nowe zadania z zakresu komunikacji spolecznej i wspolpracy

miqdzynarodowej, a tal<ze wszelkie zadania studyjne i analityczne. W Biurze tym

bqdzie rowniez wyodrqbniona Redakcja ,,Przeglqdu Wiqziennictwa Polskiego" i

,, Foru m Pen itencjarnego" ;



2) likwidacjq Biura Kontroli i Inspekcji poprzez przeniesienie czqsci

przypisanych mu zadan do Biura Prawnego (problematyka skarg osob

pozbawionych wolnoSci) i utworzenia w jego miejsce Wydziatu Kontroli i

Inspekcji, ktory - jako komorka organizacyjna podporzqdkowana bezpo6rednio

Dyrektorowi Generalnemu Sluzby Wiqziennej wykonywac bqdzie wylqcznie

funkcje kontrolne w jednostkach organizacyjnych wiqziennictwa;

3) utworzenie Wydzialu Nadzoru Wlascicielskiego nad Przedsiqbiorstwami

Przywiqziennymi i Zalrudnienia Osob Pozbawionych Wolnosci, ktory z jednej

strony przejmie zadania dotychczasowego Zespolu do spraw Przedsiqbiorstw i

Zatrudnienia , z drugiej zal realizowac bqdzie nowe zadania z zakresu

funkcjonowania Funduszu Rozwoju Przywiqziennych Zakladow Pracy i niezwykle

istotne zadania zwiqzane z problematykq coraz szerszego zatrudnienia osob

pozbawionych wolnosci - podkreslic bowiem nalezy, 2e w trakcie 2006 r. poziom

zatrudnienia skazanych ogolem - w stosunku do 2005 r. - zwiqkszyl siq o ponad

20 % (w tym zatrudnienia odplatnego o 41 o/o), zas powszechnosc zatrudnienia

przekroczyla poziom 33oh, a wska2nik bezrobocia w6rod skazanych zmniejszyl

sie o ponad 5% (spadek bezrobocia wSrod osob pozbawionych wolnoSci byt

wy2szy, ni2 odnotowany w stosunku do calosci spoleczenstwa w naszym kraju);

4) utworzenie Wydziatu Informatyzaqi i Lqcznosci, ktory z jednej strony

przejmie zadania dotychczasowego Zespolu Informatyki, z drugiej zaS realizowac

bqdzie szereg nowych przedsiqwziqc, zwiqzanych z wdralaniem systemu

aplikacji Centralnej Bazy Danych o Osadzonym Noe-NET oraz systemu

Zintegrowanego Systemu Informatycznego Sluzby Wiqziennej ;
5) wyodrqbnienie Zespolu do spraw Funduszy Europejskich (dotychczas

wchodzil on w sklad likwidowanego Biura Prezydialnego), ktory bqdzie

odpowiedzialny za niezwykle istotny obszar dzialania wiqziennictwa , a

mianowicie za pozyskiwanie zagranicznych srodkow pomocowych, sluzqcych



rozwojowi postepu w zakresie efektywnosci wykonania kary pozbawienia

wolno6ci i tymczasowego aresztowania, a takze za inicjowanie i pilotowanie

projektow finansowanych z tych srodkow.

JuZ z powyzszego zestawienia zmian wynika , i2 jednym z istotnych

elementow zmian w strukturze Centralnego Zarzqdu Sluzby Wiqziennej jest,

oprocz likwidacji niektorych komorek organizacyjnych, utworzenie nowych

komorek o ran dze wydzialow. Pracq wydzialu kierowal bqdzie naczelnik, ktorego

uposazenie/wynagrodzenie ksztaltowac sie bqdzie na poziomie zastqpcy

dyrektora biura. Uzasadniajqc potrzebq wyodrqbnienia wydzialow, podniesc

nafezy przede wszystkim, 2e zakres zadan przeznaczonych do realizaqi przez le

komorki organizacyjne (zarowno w przypadku Wydzialu Nadzoru

Wta6cicielskiego nad Przedsiqbiorstwami Przywiqziennymi i Zatrudnienia Osob

Pozbawionych WolnoSci, Wydziatu Kontroli i Inspekcji, jak i Wydzialu

f nformatyzac4i i Lqcznosci) merytorycznie i ilo6ciowo znacznie przekracza zakres

zadan realizowanych przez zespoly. Z drugiej strony jednak, specyficzny i

stosunkowo wqski zakres tematyczny zadan realizowanych przez vty2ei

wzmiankowane wydzialy, nie powoduje koniecznoSci utrzymyrruania lub tworzenia

w Centralnym Zarzqdzie Stuzby Wiqziennej trzech komorek organizacyinych w

randze biur.

Dalej zauwabyc trzeba, 2e w nowej strukturze organizacyjnej Centralnego

Zarzqdu Stuzby Wiqziennej, w miejsce dotychczasowego Biura

Kwatermistrzowskiego i Biura Ochrony tworzy sie nowe komorki organizacyjne -

odpowiednio: Biuro Kwatermistrzowsko-lnwestycyjne i Biuro Ochrony i Spraw

Obronnych. Biuro Kwatermistrzowsko-lnwestycyjne, poza zadaniami

reaf izowanymi dotychczas, wykonyrruac bqdzie szereg zadan zwiqzanych z

wdra2aniem rzqdowego,,Programu pozyskiwania nowych miejsc zakwaterowania

w jednostkach penitencjarnych w latach 2006-2009". Z kolei do szerokiego



zakresu zadan przynaleznych Biuru Ochrony i Spraw Obronnych dodane zostanq

nowe zadania , zwiqzane z organizowaniem i nadzorowaniem przedsiqwziqc z

zakresu obronnosci i obrony cywilnej w jednostkach organizacyjnych

wiqziennictwa, a takze organizowaniem i nadzorowaniem wykonania zadan

zwiqzan yc h z m i I ita ryzaqqj ed n oste k o rg anizacy 1n ych Sluzby Wi qzi e n n ej .

Zgodnie z projektowanym statutem, w Centralnym Zarzqdzie Sluzby

Wiqziennej, wzorem lat ubieglych, w dalszym ciqgu funkcjonowac bqdE

samodzielne Biura: Penitencjarne, Budzetu, Prawne, Kadr i Szkolenia, Stuzby

Zdrowia, a takze Informacji i Statystyki. W tym miejscu podac nalezy, i2

dotychczasowa kilkuletnia praktyka funkcjonowania wy2ej wzmiankowanych

komorek organizacyjnych potwierdzita zasadnosc i racjonalnoSc ich

organizacyjnego vvyodrqbnienia. Dodac jedynie mozna, za w projektowanym

statucie przewiduje sie zwiqkszenie zakresu zadan przynaleznych Biuru

Prawnemu (niezwykle szeroka problematyka skarg osob pozbawionych wolnosci

ich roczny ilosciowy wplyw ksztaltuje siQ w granicach tysiqca), za9 zakres

zadan realizowanych przez Biuro Kadr i Szkolenia z calq pewnoSciq ulegnie

poszerzeniu o zadania wynikajEce z przyznawania Sluzbie Wiqziennej nowych

etatow i - co siq z tym wiqze - koniecznoSci przeszkolenia i przygotowania do

prawidlowego pelnienia sluzby okolo 1 000 funkcjonariuszy rocznie.

Przechodzqc do oceny skutkow finansowych, jakie wiqzac siq bqdq z

wdrozeniem nowej struktury organizacyjnej Centralnego Zarzqdu Stuzby

Wiqziennej, podac nale?y, iZ nie bqdq one dodatkowym obciqzeniem budzetu

panstwa, w szczegolnosci zaf budzetu wiqziennictwa. Wrqcz przeciwnie,

wprowadzajqc nowq strukturq (zaktada sie w niej likwidacjq trzech stanowisk

dyrektorskich jednego w dotychczasowym Biurze Prezydialnym i dwoch w

dotychczasowym Biuze Kontroli i Inspekcji) polEczonq z mozliwosciq

zatrudniania na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Zarzqdzie Sluzby



Wiqziennej rowniez pracownikow cywilnych (mozliwosc tq stworzono dokonujqc

nowefizacji odpowiedniego rozporzEdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej),

uzyskac mozna oszczqdnosci budzetowe, poprzez zmniejszenie liczby wysokich

stanowisk kierowniczych (tj w randze dyrektora biura) i szersze wykorzystanie

etatow cywilnych, ktore stanowiq mniejsze obciqzenie dla finansow panstwa.

Dokonujqc dalszej oceny kosztow funkcjonowania Centralnego Zarzqdu

Stuzby Wiqziennej, podac trzeba , ze w urzqdzie tym pelni sluzbq 248

funkcjonariuszy i jest zatrudnionych BB pracownikow (lqcznie 336 osob). Z kolei w

jednostkach penitencjarnych w dniu 12 marca 2007 r. przebyrrualo blisko 91

tysiqcy osadzonych. Tym samym pzeprowadzajqc analizq porownawczq -

wskazac trzeba, iZ relacja miqdzy zatrudnionymi w CZSW, a liczbq osob

przebywajqcych w zakladach karnych i aresztach sledczych wynosita w dniu 12

marca 2OO7 r. 1 do 268. Dla porownania, w innych krajach europejskich

wskaznik ten wynosi 1 do 67 na Slowacji, 1 do 32 w Finlandii, 1 do 72 w

Moldawii, 1 do 84 na Litwie, 1 do 66 w Czechach, czy 1 do 90 na Wqgrzech.

Z pory2szego zestawienia wynika niezbicie,2e iloSc osob zatrudnionych w

Centralnym Zarzqdzie Slu 2by Wiqziennej zdecydowanie odbiega od standardow

przyjetych w Europie (srednio na jednego pracownika centrali wiqziennictwa

,,przypada" tam ok. 100 osadzonych). Z kolei porownanie stanu zatrudnienia

utrzymujqcego siq w CZSW z zakresem i liczbq zadan realizowanych przez ten

urzq( pozwala stwierdzic, 2e administracja wiqzienna na szczeblu centralnym

nie jest nadmiernie rozbudowana. Wrqcz przeciwnie, obciqzenie pracE w

Centralnym Zarzqdzie Slu2by Wiqziennej juz od kilku lat utrzymuje siq na bardzo

wysokim poziomie. Dlatego te2 w niniejszym projekcie przedstawiono nowA

strukturq Centralnego Zarzqdu Sluzby Wiqziennej, ktorej przyjqcie ma na celu

poprawq funkcjonowania Sluzby Wiqziennej, w szczegolnosci zas usprawnienie i

profesjonalizacjq procesu zarzqdzania i kierowania sluzbami penitencjarnymi.


