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NQRgxTORA GENERALNEGo SI,UZBY wIEZIENNEJ

z dnia
gq.oz,

organizacji oddzial6rv penitencjarnych rv zakladach karnych

aresztach Sledczych

Na podstawie ar1. 11 ust 1 pkt 1l ustau,)' z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Sluzbie Wiqziennej
(Dz. U. Nr 79, poz. 523. z po2n. ztr-t.t); ustala siE, co nastEpuje:

$ 1. Uz1.te w instrukcji okreSlenia oznaczaj4:
1) dyrektor - dyrektora zakladu karnego iub aresztu Sledczego;
2) jednostka - zaklad karny lub areszt Sledczi,l
3) kom6rka organizacyjna - oddzial penitencjann. dzial, zesp6l lub sar.nodzielne stauou'isko:
4) oddzial penitencjarnr' - rvvdzielona. czqSc zakladu karnego. aresztu Sledczego. oddzialu

zeu,nqtrznego. z ulodrqbnionzl. zadaniou'o dobran4 kadrq. realizLrjqcq oddziall'u'ania
penitencjarue. zadania i czr,r"rr-roSci ochronne. upra,,r'nienia osadzonvch *'r,nikaj4ce
z przep i s o rv pra\\,a or az y:r z,r, dzi e I one zadanta I o gi stYczne :

5) osadzonl'- osobq tymczasowo aresztou,an1. skazanElub ukaran4.

$ 2. Dyrcktor t'fforzy oddzial lub oddzialy penitencjarne poprzez okreSlenie ich struktury
w zarzqdzeniu organizacyjnyrn rv sprau'ie r.rykazu stanowisk 1a, podleglej mu jednostce.

S 3. l .Oddzialcrn penitencjanr\r 'n \\ '  jednostce kielLrie dl,rektor lub zastqpca dl,rektora, z\\-an)/
dalej ,,kieruj4cl,tn oddzialer"r-r penitencjanl\,m". z rilj4tkiem przl'padku, o kt6ry'rn mo\\:a u'ust. 6 pkt

2. PojemnoSc oddzialu penitencjarnego ustala siq od 200 do 350 miejsc zakwaterorvania dla
osadzonych.

3. W jednostkach o pojemnoSci ponizej 200 miejsc zakrvateron'ania dla osadzonych,
liczebnoS6 oddzialu penitencjarnego nynika z pojemnoSci jednostki.

4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodq dyrektora okqgowego Sluzby WiEziennej,
zwanego dalej ,,dyrektorem okrqgowym", mozna tr,vorzyi oddzialy penitencjarne o liczebnoSci
powyZej 350 miejsc zakwaterowania dla osadzonych. Wniosek w tej sprar,vie dyrektor przesyla
r6wniez do wiadomoSci Dyrektora Generalnego Sluzby WiEziennej.

5. PojemnoSd oddzialu penitencjamego, ich liczba oraz ltczba personelu oddzialu
penitencjarnego ustalane sEw zale2noSci od:

I) przeznaczeni a j edno stki ;
2) kategorii osadzonych;
3) architektury jednostki;
4) liczby etat6w przyznanych jednostce.

6. JeZeh w jednostce zostal utworzony oddzial zewnptrzny, o kt6rym mowa w $ 5 ust. 2
zffzqdzenia Nr 30/10 Dyrektora Generalnego Siuzby WiEziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r.
wsprawie szczeg6Lowego zakresu dzialania dyrektor6w oraz struktury organizacyjnej zaklad6w

' '  Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, po2.1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z2OIL r. Nr 112, poz
654 i Nr 29L, po2.7707.



karnych i areszt6w Sledczych, moze on w6wczas realizowa6 swoje zadania jako oddzial
penitencj arny, z godnie z nastgpuj 4cyrni zasadami :

1) oddzialem penitencjarnym kieruje zastgpca dyrektora lub kierownik oddzialu zewnEtrznego;
2) personel oddzialu penitencjarnego stanowi4 wszyscy funkcjonariusze i pracownicy pelni4cy

sluzbg lub zatrudnieni w oddziale zewnqtrznym.

$ 4. l. Zakes dzialania oddzialu penitencjarnego obejmuje w szczeg6lnoSci:
1) indywidualne oddzialywania penitencjarne realizowane wobec osadzonych przez

lq'chou'arvcE;
2) zadama wykonyr,vane na rzecz osadzonych urynikaj4ce z merl'torycznego zakresu dzialama

kom6rek organizacyjnych jednostki realizowane w oddzialach mieszkalnych.
2. Zadania, o kt6rych rrowa w ust. 1 pkt 2, s4 realizowane odpowiednio rv oddzialach

terapeutycznych, oSrodkach diagnostycznych oraz wyodrqbnionych oddzialach mieszkalnych, gdzie
przebywaj4 osadzeni zakr.valifikou,ani do nauczania w szkole.

$ 5. 1. Personel oddzialu penitencjarnego stanowi kieruj4cy oddzialem penitencjarnym oraz
W znaczeni funk cj o narius ze i prac owni cy j edno stki.

2. Za reahzacjp obowi4zkow sluzbowych personelu oddzialu penitencjarnego bezpoSrednio
w oddziale penitencj arnym, odpowiada kieruj 4cy o ddzialem penitencj arnym.

3. Za sprawy wynikaj4ce ze stosunku sluzbowego lub stosunku pracy, wobec personelu
oddzialu penitencjarnego, odpowiada kierownik kom6rki organizacyjnej jednostki lub osoby
nadzoruj 4c e r eahzacj g zadan kom6 rek o rganizacyj nych.

4. Funkcjonariuszom i pracownikom na stale realizuj4cym zadanra w oddziale
penitencjarnym, w miarg mozliwoSci, Wznacza siQ pomieszczenia sluzbowe bezpoSrednio
lv oddzialach mieszkalnych.

$ 6. l.Funkcjonariusze i pracownicy, o kt6rych mowa rv $ 5 ust. 1, realizuj4 rv szczeg6lnoSci
obowi4zki lub zadania:

1) koordynatora zadan wykonywanych w oddziale penitencjarnym;
2) wychowawc6w prowadz4cych oddzialywania penitencjarne w powierzonych grupach

wychowawczych;
3) oddzialowego;
4) doprowadzajqcego;
5) kwatermistrzowskie;
6) ewidencyjne;
7) finansowe;
8) zwLqzane z udzielamem o sadzonym Swiadc zen zdr ow otnych;
9) z zakresuzatrudnienia osadzonych;
10) l4cznoSci;
1 1) spraw informatycznych;
12) bezpieczefstwa i higieny sluzby i pracy.

2. Do obowi4zk6w personelu oddzialu penitencjarnego nalezy niezwloczne zalatwianie spraw
zwiqzanych z merytorycznym zakresem wykonywanych przez nich obowi4zk6w,
aw szczeg6lno6ci:

1) codzienne zapoznarie siq z sytuacj4panuj4c4w oddziale penitencjarnym;
2) wykonywanie zadan wynikaj4cych ze specyfiki sluzby;
3) wypeinianie polecefr kierujEcego oddzialem penitencjarnym.

3. Szczeg6lowe zadania personelu oddzialu penitencjamego oraz miejsce ich wykon)'wania
okreSla siE w zakresach czynnoSci lub instrukcjach szczeg6lowych naposzczeg6lne stanowiska lub
posterunki.



4. Do pelnienia funkcji koordynatora w oddziale penitencjarnym wyznacza siQ
funkcjonariusza pelniqcego sluzbq w dziale ochrony lub penitencjarnym, zgodnie z nastgpuj4cymi
zasadami:

1) w jednostkach powyzej 200 miejsc zakwaterowania osadzonych mianowanego na stanowisko
sluzbowe:
a) mlodszego inspektora,
b) mlodszego wychowawcy,
c) inspektora,
d) wychowawcy,
e) starszego inspektora,
f) starszego wychowawcy,
g) specjalisty,
h) zastqpcy kierownika dzialu;

2) w jednostkach ponizej 200 miejsc zaku,aterorvania osadzonych mianowanego na stanou,isko
sluzborve kierownika dzialu ochron1' lub penitencjarnego.

S 7. 1. Kieruj4cy oddzialem penitencjarnl'm odpowiedzialny jest za caloksztalt
llnkcjonou,ania oddziaiu penitencjarnego.

2. Do obou,i4zk6rv kieruj4cego oddzialem penilencjarnym nalezy:
1) organizacja pracy personelu oddzialu penitencjarnego oraz sprau'ou'anie nadzoru nacl

r e alizacjqprzez n ie go przl,dziel ony,c h o bo11'i qzk6 u.:
2) udzielauie pontocll i instruktazu persone lou'i oddzialu penrtencjarnego \\' zakresie

real izou'an 5, ch przez nie go obou'iEzkou':
3) sprar,r'olvanie tradzoru nad prau'idlou'oSci4 rozmieszczania osadzonych \\r oddziaie

penitencjamym;
4) wsp6lpraca z kierownikami kom6rek organizacyjnych lub osobami nadzorujEc;'mi realizacjE

zadah kom6rek organizacyjnych w zakresie utrzymania sp6jnoSci prorvadzonych oddzialyrvafr
penitencjarny,ch i ocluonnych;

5) organizou'anie i sprau'ou,anie nadzoru nad rozllozna\\ anie nr nastroj6n' osadzonych
i rvlaScitvl'm ksztaltori'aniem u'Srod r-rich atmosl-er1' *t'chou'au'czej oraz zaperr,,nienie
przekazluania in lbrnrac j i  osobie \ \ \znacroncj  u  jec lnostce przez d i rektora do qro lnadzcl ia
i przetw ar zani a info rmacj i ;

6) wl,konywanie innych zadan, do kt6ry,gh zostal uporvazniony.

5$ 8. 1. Koordynator w oddziale penitencjarnl,m wykonuje zadania ponrocnicze na rzecz
kieruj4cego oddzialem penitencjarnym.

2. Do obowi4zk6w koordynatora nalezy:
l) inicjowanie rozwiqzan maj4cych na celu sprawne funkcjonowanie oddzialu penitencjarnego;
2) wsp6lpraca z kierownikiem dzialu penitencjarnego otaz dzialu ochrony w zakresie

prowadzonych wobec osadzonych oddzialywaf, penitencjarnych oraz czynnoSci
i przedsiqwzigd ochronnych;

3) podejmowante dziaLan zmierzaj4cych do utrzymania porzqdku, dyscypliny i wlaSciwych
relacji pomiEdzy osadzonymi we wsp6lpracy z personelem oddzialu penitencjamego orcz
funkcj onariuszami lub pracownikami innych kom6rek organizacyjnych;

4) koordynowanie z wlaSciwymi przeloaonymi realizowanych w oddziale penitencjarnym zadari
przez podleglych im funkcjonariuszy lub pracownik6w;

5) wykonywanie innych zadanzleconych przezkieruj4cego oddzialem penitencjarnym.

$ 9. 1. Funkcjonariusze realizuj4cy obowiqzki oddzialowego w oddziale penitencjarnym
peini4 siuzb g w systemi e wiel o zmianolvym oraz j e dnozmiano wym.

2. Stanowiska oddzialowych pelniqcych sluzbE w systemie jednozmianowym tworzy siq
zsodnie zzasadami:



1) w jednostce typu zamkniqtego -jeden funkcjonariusz na nie wiEcej niz 150 osadzonych;
2) w jednostce typu polotwartego lub otwartego - jeden funkcjonariusz na oddzial penitencjarny.

3. Tworz4c stanowisko oddzialowego, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, zapewnia siE
rnozlirvoSi wykonywania przez tego funkcjonariusza innych czynno6ci ochronnych, po uprzednim
zreahzowaniu zadait na tzeez oddzialu penitencjarnego.

4. W zakladzie karnym typu p6lotwartego lub otwartego dyrektor moze odst4pii od
utu,orzenia stanowiska doprowadzai4cego. Tworz4c stanowisko doprowadzai4cego stosuje siq
odpowiednio zasady, o kt6rych mowa w ust. 3.

$ 10. Do obowi4zk6w funkcjonariusza lub pracownika odpowiedziainego zareahzacjgzadan
kwatermistrzowskich wykonyrvanych na rzecz osadzonych bezpoSrednio w oddziale
penitencjarnym, nalezy w szczeg6lnoSci:

1) pomoc w realizacji zadan kwatermistrzowskich zwiqzanych z przyjmowaniem i zwalnianiem
osadzonych;

2) nadzor nad sprzEtem kwaterunko\\rym znajduj4cyrn siq w pomieszczeniach dla osadzonych;
3) pobieranie z magazynu, ewidencjonowanie, wydawanie i potwierdzanie wydania Srodk6w do

utrzymania higieny osadzonych oraz Srodkow do utrzymania czystoSci w oddziale
penitencjarnym;

4) wizltowanie cel mieszkalnych i innych pomieszczeh oraz podejmowanie wszelkich dz\alaf
majqcych na celu prawidlowe utrzymanie techniczne infrastruktury oddzialu penitencjarnego;

5) wykonywanie czynnoSci zwi4zanych z wydawaniem osadzonym paczek higienicznych
i odziezowych;

6) pomoc w przygotowywaniu pakiet6r.r,i atestat6w przed przetransportowaniem osadzonego.

$ 1 i. Dyrektor okrqgouy, \yyznacza funkcjonariuszy okrggowego inspektoratu Sluzby
Wiqziennej odpowiecizialnycir za nadzoror'vanie i kontrolorianit' sl.rukturl craz tiurkcjonon'a-nia
oddzial6w penitencjarnych w ramach sprawowanego systemu kontroli.

$ 12. Traci moc instrukcja Nr 27110 z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia
i organizacji oddzial6w penitencjarnych rv zakladach karnych i aresztach Sledczych.

$ 13. Instrukcja wchodzi w Zycie z dniem 15 marca 2012 r.

Dyrektor Gen lby Wipziennej
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