
wYTYczN e xn.k.notz
DYREKTORA GEN ERALNEGO SLUZBY WIEZI ENNEJ

z dnia . l :1.. . .maja 2012 r.

zmrenraJ4ce wytyczne w sprawie kontroli zarzEdczej w slu2bie wiffen 
""i {LJ

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz u. Nr 157, poz. l iqT, z po2n. =i,\) w zwiqzku
z  S 6  us t .2  pk t  5  komunika tu  Min is t ra  Sprawied l iwo5c i  zdn ia  16  l i s topada2011 r .
w sprawie szczegolowych wytycznych w zakresie kontroli zarzqdczej dla dzialu
administracj i  rzqdowej -  sprawiedl iwoSc (Dz. Urz.  Min.  Sprawiedl  i1r  14,  poz. 19g)
zarzqdza sig, co nastgpuje:

s 1 .

. W wytycznych Nr 2111 Dyrektora Generalnego Stuzby Wigziennej z dnia
4 marca2011 r. w sprawie kontroli zarzqdczet w SluzSie Wigziennej, wprowadza siq
nastgpujqce zmiany:

plan dzialalno5ci na rok nastqpny dla
pkt 1, i przekazuje go tym jednostkom do

t)Zmiany wymienionej.uslawy zostaly ogioszone w Dz. u. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr g6, poz.620 ,Nr123 ,po2 '835 ,Nr152 'po2 .1020 ,Nr238 ,po2 .1578 iNr257 ,  poz .1726orazz2o11r .Nr185 ,poz. 1092, Nr 201 , poz. 1 1 83, Nr 234, poz. 1 386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, ooz. 1429.

1) S 3 otrzymuje brzmienie:
,,S 3. 1. Dyrektor Generalny sporzqdza
jednostek, o ktorych mowa w S 2 ust. 3
7 grudnia kazdego roku.
2- Dyrektorzy okrggowi na podstawie planu dzialalnosci otrzymanego odDyrektora Generalnego sporzqdzatE plan dzialalnoSci na rok nastgpny dlapodlegtych jednostek, ktory przekazujq tym jednostkom do 14 grudnia'kaldego
roku.
3. Kierownicy jednostek sporzqdzaiq do 31 grudnia kazdego roku plan
dziafalnosci na rok nastqpny dla kierowanej jednoitki, uwzglgdniJlqc w ramach
wykonywanych zadan statutowych 9ele, pizypisane im mierniki 

'okreslajqce

stopiei realizac)i oraz zadania okre5lone w'planie dzialalnosci, otrzymanym
odpowiednio od Dyrektora Generalnego lub dyrektora okrqgowego.;,;

2) w g 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie.
,2' Monitorowanie i ocena funkcjonowania kontroli zarzqdczej w jednostkach,
w ramach ll poziomu kontroli zarzqdczel, odbywa siq popriez kbntrole okreglone
w ustawie zdnia 15 l ipca 2011 r. o kontroli w admihistracji rzqdowej (Dz. U. Nr
185, poz' 1092) z uwzglgdnieniem przepisow zarzqdzenia Nr 1-312012 Dyrektora
Generalnego Stuzby Wigziennej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie kontrolijed nostek organ izacyjnych Sluzby Wigzien nej.,, ;

3) S 27 otrzymuje brzmienie:
,,S 27' 1. Kierownicy jednostek podlegtych przek azujq dyrektorowi okrggowemu
oSwiadczenie o stanie kontroli zarzqdczej oraz sprawozdanie z wykonania planu
dzialalnosci za poprzedni rok do konca marca kazdego roku.



2- Dyrektorzy okrggowi sporzqdzajqzbiorcze sprawozdanie z wykonania planu
dziatalnoSci oraz zbiorcze oswiadczenie o stanie kontroli zarzqdczel za poprzedni
rok i przekazujqje Dyrektorowi Generalnemu do 4 kwietnia kazdego roku.
3' Kierownicy. Centralnego Osrodka Szkolenia Sluzby Wiqziennej w Kaliszu,
O6rodka Szkolenia Stuzby Wiqziennej w Kulach, Osrodka 

-Doskonalenia 
Kadr

sluzby wigziennej w Popowie oraz Biura Emerytalnego sluzby wiqziennej -
przekazulq Dyrektorowi Generalnemu sprawozdanie z *yi,on"niu planu
dzialalnoSci oraz oswiadczenie o stanie kontroli zarzqdczej za poprzedni rok
w terminie okreslonym w ust .  2." .

s 2 .
Wytyczne wchodzq w zycie z dniem 21 maja 20j2 r.

Dyre eralny
nnej

cek Wodarski


