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Dyrcktora Gcnerir lnego Slu2by Wigzicnnej

z dnia?l luteso 2012 r.

\?c
zmieniaj4ce zarz4ilzenie w sprarvie nadania statutu

Centralnemu OSrodkowi Szkolenia SluZby Wigziennej w Kaliszu

Na podstarvie art. 14 us1. 5 pkt 3 ustall' z. dnia 9 krvietnia 20 1 0 r. o SiuZbie

Wigzicnnclj (l)2. U. Nr 79. poz. 523. t. poi,n. z.m.')) ztuz.qdza siq. co nastqprtle:

$ I. W zarzqdzeniu nr 46/201 0 Dyrclitora Generalnego Slu2bl' Wigzienncj z

dnia l3 sicrpnia 2010 r. rv sprarvic nadania statutu Centralnemu O(rodkorvi Szkolcnra

Slu2b1' Wiqzicnnei rv Kaliszu, u'zal4czniku do zarzEdzenia $ 6 otrzl'mr"rje brzt.nienie:

..$ 6.1 Strukturg organizacl'jnE Oirodka Szkolenia trvorzil nastqpujqce

korn6rki organizacl' jne:

I ) zahlady szkolcniorve:

a) Zaklad Administracl' jno-[,ogistyczny.

b) Zaklad Szkolcnia C)chronnego,

c) Zaklad Szkolenia Pcnitcnc.iarnego.

d) Zaktad Technologii Infbnnalycznych i Edukacljn.vch.

e) Zaklad Technik lnlerrvettcljnl'ch i Szkolenia Strzeleckicgo;

2) dziall':

a) dzial flnansoqr'.

b) dzial krvatcnnistrzorvski.

c) dzial ochrony.

d) dzial organizacji iobslugi szliolcnia.

e) dzial kadr, szkolenia i sprarv socjalnl'ch:

3) Centralna Riblioteka Wigzicnnictu'a:

4) Centralna Skladnica Uzbrojenia;

5) samodzielne stanou,iska:

a) samodziclnc stanou'isko ds. bhp i zatrudnicnia.

b) samodzielne st i ino*' isko ds. inuestlc. j i .

c) samodzielne stanorvisko ds. obslugi sekretrr iatu.

d) sanrodziclnc stanon isko ds. obrontt l 'chI

' ) Zmiany rvyzej rvymienionej usta\ry zostal) ogloszone rr Dz. U. Nr 182, poz. 1228 i 238. poz. 1578 orczz201l

r. Nr I 12, poz. 654 i Nr 29 I , poz. 110'/ .
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6) pehron'rocnik do sprar.v oohronf informacji niejal'n1'ch:

7) radca prawny.

2. Pon'olanie innej, ni2 rvyrnieniona rv ust. 1, korn(rrki organizaclinej rnoZe

naslapii za zgod4 Dyrektora Generalnego ShrZbl Wiqziennej. na f ise nnr l Itiosek

korncr r t la r rm Oi r r r r l k i r  Szko len i l .
3. Komendant Oirodka Szkolenia rnozc powolyvai nieetaton'c zespol-v celem

prou'adzenia prac naukorvo-badarvczl ch rv zakresic e1'ekt1s'no(ci szkolenia oraz

problem6ri' penitencj arn-vcli u'ymagajqcl-ch diagnozf iocenl'lub innc celorve zespol-v.
,1. Zcspol_-v. o ktcirl'ch nlo\\,a w ust. 3. nrog4 prorvadzii srvo.i4 dzialalnoS6 g'

porozurnieniu z lnsl'ytorycznlmi korncirkami organizacyjnyrni Centralnego 7,arz.qdu

ShrZby Wigziennej.

5. OSrodek Szkolenia rnoze takze, na podstarvic zarvieran-vch umow,

ivspoldzialai u' zakresie realizac.ji prac. o kt6rych mowa \\r ust. I i3. z plac6u'kami

naukou,yrni.".

$ 2. Zttrzqtlzenie l choclzi rv 21,cie z dniem l rnarca 2012 r.


