
DECYZJA NR ./ III
DYREKTORA GENERALNEGO SI,UZBY WI4ZIENNBJ

z dnia Jf ,W"rnia 20l l  r.

w sprawie powolania Zespolu do spraw oddzial6w penitencjarnych

Na podstawie $ 7 statutu Centralnego Zarzqdu Stuzby Wigziennej,

stanowi4cego zalqcznik do zarzqdzenia Ministra SprawiedliwoSci z dnia

5 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Zarzqdowi Sluzby

WiEziennej (Dz.Urz. Min. Sprawiedl. Nr 12, poz. 153) zarzqdza siE, co nastgpuje:

$ 1 .

Powoluje sig Zesp6l do spraw oddzial6w penitencjarnych, zwany dalej ,.Zespolem",

w nastppujqcym skladzie:

1) pptk Zbigniew Brzostek ZastEpca Dyrektora Biura Penitencjarnego

Centralnego Zarzqdu Stu2by Wigziennej - Przewodniczqcy Zespolu;

2) mjr Roman Kloc - ZastEpca Dyrektora Biura Ochrony i Spraw Obronnych

Centralneg o Zarzqdu Sluzby Wiqziennej :

3) pplk Marian Bieniek - doradca Dyrektora Generalne-eo Sluzbl' Wigziennej

w Biurze Kadr i Szkolenia Centralnego Zarzqdu Slu2b-v WiEziennej;

a) plk Jerzy Nikolajew - pozostajecy w dyspozycji Dyrektora Generalnego SluZby

Wipziennej;

5) pptk Marian Raczyriski - radca prawny Biura Prawnego Centralnego Zarz4du

Stuzby WiEziennej;

6) kpt. Ewa Jarecka - starszy specjalista Biura Ochrony i Spraw Obronnych

Centralneg o Zarzqdu Stuzby Wigziennej ;

7) por. Adam Pi6rkowski - specjalista Biura Penitencjarnego Centralnego Zarzqdu

StuZby Wigziennej;

8) por. Adam Sasin - specjalista Biura Penitencjarnego Centralnego Zarzqdu

StuZby WiEziennej;

9) kpt. Elzbieta Bazyluk - specjalista Biura Informacji i Statystyki Centralnego

Zar zqdu Stu2by Wi g ziennej - S ekretar z Zesp olu.



s 2 .
Zadaniem Zespolu jest, w szczeg6lnoSci:

1) bielqcakontrola funkcjonowania oddzial6w penitencjarnych;

2) wypracowywanie rozsttiqzan usprawniaj4cych funkcjonowanie oddzial6w

penitencj arnych, w tym podej mowanie wla5ciwych inicj atyw legislacyj nych;

3) wypracowywanie projekt6w stanowisk bpdqcych odpowiedziami na zaplttania

skladane przez kierownik6w oddzial6w penitencjarnych, dotyczqce funkcjonowania

oddzial6w penitencj amych ;

4) opracowywanie material6w analitycznych i statystycznych dotyczEcych

funkcjonowania oddzial6w penitencjarnych.

$ 3 .
1. W sprawach dotycz4cych zakresu przedmiotowego prac Zespolu, Przewodnicz4cy

Zespolu mole zaprasza(, do wzigcia udziatu w posiedzeniach Zespolu r6wniez inne

osoby spoSr6d funkcjonariuszy i pracownik6w StuZby Wigziennej.

2.Posiedzenia Zespolu zwoluje, okreSlajqc termin i miejsce posiedzenia oraz prowadzi

Przewodniczqcy Zespolu, zaS w przypadku jego nieobecnoSci - .vq ,:naczona przez

niego osoba.

3. Zesp6l obraduje przy udziale co najmniej polowy skladu osobowego; z posiedzeri

Zespolu sporzqdza sig protokoty.

4. Zadania okreSlone w $ 2 stanowi4 podstawowy przedmiot dzialanta czlonk6rv

Zespotu, majqcy pierwszeristwo przed innymi zadaniami, wynikajqcymi z ich

zakres6w obowiEzk6w.

$ 4 .
1. Prace Zespolu moge odbywa6 sip w okreSlonych sekcjach, wyodrEbnionych na

pierwszym posiedzeniu Zespolu. Prac4 sekcji kieruje kierownik sekcji.

2. w przypadku wyodrgbnienia sekcji, o kt6rych mowa w ust. 1, projekty zmian

opracowane przez sekcje rozpatrywane sq na posiedzeniach Zespolu.



$ s .
Nadz6r nad pracami Zespolu, z prawem podejmowania czynnoSci, o kt6rych mowa

w $ 3 ust. 1 i 2, sprawuje Zastppca Dyrektora Generalnego StuZby Wigziennej - ptk

Krzysztof Keller.

$ 6 .
Decyzja wchodzi w Zycie z dniem podpisania.


