
ZARZADZENTE Nt 4l lLs

DYRDKTORA GENERALNEGO SI,UZBY WIEZIENNEJ
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arria IY marca 2O1B r.

w sprawie powolania zespolu ds. wypracowania koncepcji zmian
odnosz4cych sig do nowyCh rozwiqianf mervtorvcznvcli z-awartvch

w rozdziale 18 ,,Mieszkania funkcjonariuszy,'-ustafoy o Slu2bie
Wi€ziennej

Na podstawie S 7 statutu Centralnego Zatz\drr Sltt2by Wiaziennej
stanowr4cego zal4czoik do zarzqdzenia Nr 2l2lIOlCZSW Ministra
SprawiedliwoSci z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu
Centralnequ Zarz4dowi Slu2by Wigziennej, \Dz. Uri. Min. Sprawiedl. Nr 12,
poz. 153), zatzadza siq, co nasrqpuje:

2 .

1 .
s  r .

Powoluje sie w Centralnj,.rn Zarz4dzie Sluzby Wieziennej, zwanym dalej

"CZSW", 
zesp6l ds. wypracowania koncepcji zmian odnoszacych sie do

nowych rozwiazan merytorycznych zas'artych w rozdzrale 18 ,,Mieszkania
funkcjonariuszy'' ustawy o Slu2bie Wigziennej, zwany dalej ,,zespolem,,.
W sklad zespolu wchodz4:

1) plk Boguslaw Witecki - przewodnicz4cy zespolu, Dyrektor Biura
Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego CZSW;

2) pplk Roman Gondek , czlonek zespolu, przedstawiciel Biura
Kwatermistrzowsko-lnwestycyjnego CZSW;

3) pplk Marek Kowalczyk - czlorLek zespolu, pizedstawiciel Biura
Budzetu CZSW;

4) kpt. Jacek Wierzbicki czlonek zespolu, przedstawiciel Biura
Prawnego;

5) Ryszard Deczkowski - czlonek zespolu, przedstawiciel Niezale2nego
Sarrorzadnego Zwiq2kw Zawodowego Funkcjonariuszy i pracownik6w
Wigziennictwa;

6) Wieslaw Zurawski - czlonek zespolu, przedstawiciel Niezale2nego
Samorz4dnego Zwi4zktt Zawodowego Funkcjonariuszy i pracownik6w
Wigziennictwa.
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Do zadai zespolu naleZy wlpracowanie koncepcji zrnlan w przepisach
mieszkaniowych Slu2by Wigziennej, z uwzglqdnieniem koniecznosci
racjonalizacji wydatk6w budZetowych zwiaganych z mieszkaniami Slu2by
Wieziennej or:az, uproszczenia procedur zwiapaDych z przydzialem lokali
sluZbowych funkcjonariuszom Slu2by Wigziennej.
Zesp6l zakoicry prace w terminie do dnia 31 maja 2013 r.2 .
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Kierownicy kom6rek organizacyjnych CZSW, w szczeg6lnosci Dyrektor
Biura Kwatermistrzowsko-lnwestycyjnego, zobowi4zani s4 do Scislej
wsp6lpracy z zespolem, polegaj4cej 2^filaszcza na dostarczeniu czlonkom
zespolu dokument6w wskazanych przez przewodmcz4cego zespolu.
Nadz6r nad rcalizacj4 zadai zespolu sprawuje plk Artur Dztadosz _
Zastepca Dyrektora Generalnego Sluzby Wieziennej.

s s .
Przewodrlicz4cy zespoiu przedstawi Dyrekto.owi Generalnemu Slu2by

Wigziennej pisemne sprawozdanie na temat ustalei zespolu, w terminie,
o ktdrym mowa w S 2 ust. 2 zarzadzenia.

s 3 .
Zesp6l obraduje na posiedzeniach.

Do zadah przewodnicz4cego zespolu nalezy:

1) kierowanie pracami zespolu i reprezentowanie go na zewn4trz;

2) wyznaczanie termin6w posiedzei zespolu.

W przypadku nieobecnoSci przewodnicz4cego zespolu, jego zadania
przejmuje wskazany przez rliego czlonek zespolu.

s 6 .
Zarz1dzenie wctLodzi w zycte z dniem podpisania.
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