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z dnia .9.. . . . lutego 2olIr .

w sprawie powolania zespolu dp. Wnracowania koncepcji Tmian
orzepis6w ustawowvch odnoszacvch sie do uprawnien' 
midszkaniowyc h funkcj o nariuiz-y Sh2by Wii zie nnej

Na podstawie $ 7 statutu Centralnego Zarz4du Stuzby Wigziennej
stanowiAcego zal4cznlk do zarz4dzenra Nr 2I2l LO ICZSW Ministra
SprawiedliwoSci z dnra 5 listopada 2O1O r. w sprawie nadania statutu
Centralnemu Zarz1dowi Sluzby Wigziennej, (Dz. Urz Min. Sprawiedl.
Nr 12, poz. L531, zarz4dza sig, co nastgpuje:

s 1 .

Powoluje siE w Centralnym Zarz4dzie Sluzby WigzienneJ, zwanym
dalej ,,CZSW", zespol ds. wypracowania koncepcjt zrnian
przepisow ustawowych odnosz4cych siq do uprawnien
mieszkaniowych funkcjonarius4y Stuzby Wieziennej, zwany dalej
,,zespolem".
W sktad zespolu wchodz4:

1) pplk Jacek Kwiecinski Zastqpca Dyrektora Generalnego
Sluzby Wigzienn ej, przew odnicz4cy zespolu;

2) Micha\ Zon Dyrektor Biura Prawnego CZSW, zastgpca
przewo d nicz4ce go ze spolu ;

3) plk Boguslaw Witecki - Dyrektor Biura Kwatermistrzowsko-
Inwestycyj nego CZSW, czlonek zespolu;

a) pptk Tomasz Raczyk Zastgpca Dyrektora Biura Kadr i
Szkolenia CZSW, czlonek zespolu;

5) pptk Jan Arbart - Kierownik Zespolu Kontroh Zarz4dczej w
Birrrze Budzetu , czlonek zespolu;

6) pptk Roman Gondek starszy specjalista w Biurze
Kwate rmistrzowsko - I nwe stycyj nym CZSW, czlonek ze spolu;

7) kpt. Marcin Paczosa - specjalista w Biurze Prawnym CZSW -

czlonek zespolu.

W pracach zespolu :uczestnicz4 przedstawiciele Zarz4du
Glownego Niezaleznego Samorz4dnego Zwiagkw Zawodowego
Funkcjonariuszy i Pracownikow Wigziennictwa:

DYREKTORA GENERALNEGO ST,UZBY WIEZIENNff

1 .

2 .

3 .



1 ) Wieslaw Zurawski - Przewodnicz1cy
NSZZFiPW;

Waldemar Sobiechowski czlonek
NSZZFiPW

Zarz4du Glownego

Zarz4du Glownego2)

s 2 .

1. Do zadan zespolu nalezy opracowanie koncepcjt zrniar:' przepisow
ustawowych odnosz4cych sie do uprawnien mieszkaniowych
funkcj onariuszy Sluzby Wiezienn ej i przedstawienie kierownictwu
wieziennictwa prac zespolu w formie zatoilen do projektu ustawy
lub wstgpnego projektu ustawy.

2. Zespol zakonczy prace w terminie do dnia 30 kwietnia 2011r.

s 3 .

1. Zespol obraduje na posiedzeniach.

2. Do zadan przewodnicz4cego zespolu nalezy:

1) kierowanie pracami zespolu ireprezentowanie go na zewn4trz;

2l wyznaczanie terminow posiedzen zespolu.

3. W przypadku nieobecnoSci przewodnicz4cego zespolu, jego
zadania przej muj e zast g p ca pr zew o dnicz4ce go ze s p o lu.

s 4 .

Zarz4dzenie wcho dzi w zycie z dniern podpisania.
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