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w sprawie kontroli jednostek organizacyjnych Sluiby Wipziennej

Na podstawie art. 11 ust. I pkt 6 i 12 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Slu2bie
Wiqziennej (Dz.U. Nr 79,po2.523,2p62n. zm.),zarzqdza sip co nastgpuje:

s 1 .
1. Celem niniejszego zarzqdzenia jest sprawna realizacja zadari kontrolnych
okre6lonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzqdowej (Dz.

U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej ,,ustaw4'', w jednostkach organizacyjnych SluZby
Wigziennej.
2. Zar z4dzenie okref l a :
1) spos6b planowania kontroli w Centralnym Zarzqdzie Sfu2by WiEziennej, zrvanym

dalej ,,Centralnym Zarz1dem" i w okrggowych inspekloratach Sluzby Wigziennej,
zwanych dalej,,okrqgowymi inspektoratami";

2) zasady przeprowadzania kontroli w j ednostkach organizacyjnych Sfuzby
Wiqziennej, zwanych dalej,jednostkami organizacyjnymi";

3) zasady sporz4dzania dokumentacji kontrolnej;
4) wzory stosowanych dokument6w.

$ 2 .
1. Kontrol€ podlegtych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych realizowan4 w
trybie zwyktym i uproszczonym wykonujq: Centralny Zarzqd i okrggowe inspektoraty.
2. Dyrektor Generalny Stu2by Wiqziennej, zwany dalej ,,Dyrektorem Generalnym"
moZe zarzqdzie przeprowadzenie kontroli w kazdej jednostce organizacyjnej.

s3 .
l. Kontrole prowadzi siE w spos6b planowy.
2. Planowanie polega na opracowaniu temat6w istotnych dla prawidlowego funkcjo-
nowania Stuzby Wiqziennej.
3. Kierownik jednostki kontroluj4cej, jego zastgpcy, kierownicy kom6rek or9anizacyj-
nych w Centralnym Zarz4dzie, a tak2e kontrolerzy w okrggowym inspektoracie przed-
kladajqpropozycje temat6w oraz jednostek organizacyjnych podlegajqcych kontroli,
z uwzglpdnieniem wymagari okreSlonych w art. 14 ust. 2 ustawy o kontroli w admini-
stracji rz4dowej, osobie wykonuj 4cej zadania kierownika kom6rki do spraw kontroli.



4. Osoba wykonuj4ca zadania kierownika kom6rki do spraw kontroli opracowuje ze-
staw temat6w i jednostek podlegajqcych kontroli, w oparciu o propozycje wymienione
w ust. 3, kt6re przedstawia do akceptacji kierownikowi jednostki kontroluj qcej.

$ 4 .

1. W Centralnym Zarzqdzie i w okrpgowych inspektoratach, odpowiednio do dnia 15
grudnia i 15 listopada roku poprzedzaj4cego rok, na kt6ry plan kontroli jest sporz4-
dzany, opracowuje siq roczne plany kontroli zwyktych.
2. Przy opracowyrvaniu planu kontroli zwyktych uwzglgdnia sig zaakceptowane tema-
ty, o kt6rych mowa w $ 3 ust. 4.
3. W uzasadnionych przypadkach kierownik kom6rki organizacyjnej w Centralnym
Zarzqdzie, a w okrggowym inspektoracie kontroler wnioskuje do kierownika jednostki
kontroluj4cej o wprowadzeni e zmian w zatwierdzonym planie kontroli zwyklych.
4. Dyrektor okrEgowy przesyla do Centralnego Zarzqdt:

1) plany kontroli rwryklych, w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzaj4cego
rok, na kt6ry plan kontroli jest sporz4dzany;
2) nabieiqco wszelkie zmiany dokonane w tych planach.

5. Dyrektor Generalny mohe zaleci,( dyrektorom okggowym wprowadzenie zmian w
zatwierdzonych planach kontroli zwyktych.

$ s .
1. Pisemne zawiadomienie kierownika jednostki kontrolow anej przez kontrolera o pla-
nowanej kontroli dolqcza siE do alct kontroli. Zawiadomienie wysyla sig w terminie co
najmniej 7 dni przed wyznaczonqdat4rozpoczgcia kontroli.
2. O kuzdym przypadku odst4pienia od czynno3ci kontrolnych w zwi4zku z art. 50
ustawy dyrektor okrggowy zawiadamia Dyrektora Generalnego.
3. Kontroler moZe przygotowuj4c projekt wystqpienia pokontrolnego, zwr6cii sig do
wlaSciwego kierownika kom6rki organizacyjnej oraz kierownika jednostki kontrolujq-
cej ijego zastepcy, o przedstawienie ewentualnego stanowiska, co do zagadnieri objg-
tych programem kontroli.

Akta kontroli wraz z informacj4 kierownika jednostki konholowanej o sposobie wy-
konania zalecef\ konholer przekazuje osobie wykonuj qcej zadania kierownika kom6r-
ki do spraw kontroli.

$ 6 .



$ 7 .

1. Dyreklor okrEgowy po zakoriczeniu kazdego roku kalendarzowego przedstawia Dy-

rektorowi Generalnemu, w terminie do dnia 31 stycznia nastQpnego roku kalendarzo-

wego, informacjq dotycz4cq dzialalnoSci kontrolnej okQgowego inspektoratu'

2. Dyrektor Generalny moze okre6li6 zakres tematyc zny i rodzaj danych, jakie

powinna zawiera( informacja, o kt6rej mowa w ust. l.

3. W Centralny m zarzqdz\e imienne upowaZnienia do przeprowadzenia kontroli

sporzqdza i rejestruje Zesp6l Kontroli w Biurze Dyrektora Generalnego'

4. Cenhalny zarzqd oraz okrggowe inspektoraty prowadz4 bieaqcq ewidencjE prze-

prowadzonych kontroli zwyktych i uproszczonych w rejestrze, kt6rego wz6r stanowi

zalacznrk.

$ 8 .

1. Plany kontroli na 2072 rok d1'relctor okrggowy sporzqdza i przesyla do centralnego

Zarzqdu w terminie do dnia 21 lutego 2012 r.

2. Plan kontrol i na 2012 rok w centralnym zarzqdzie opracowuje siE w terminie do

dniaZ9 lutego 2012 r.

se.
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem 14 lutego 2012 r.
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Zal4cznik do zanqdzenia
Dyreklora Generalnego SW z dnia ,o M.gfp.zotz r.

wzor
rejestr kontroli

lp. Numer upowarZnienia
Nazwa j ednostki
konholowanej

Tryb
przeprowadzania

kontroli

Zakres
kontroli

2 3 4 5

1 .

2.

J .


