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DYREKTORA GP}IERALNEGO S'{JZAY WIPZIENNEJ

z dnia N...marca 2013r.

w sprawie powolania zespolu ds. wvDracowania koncencii zmian w- 
umindurowarriu funkcjonaiiirszySlu2by Wigziirn"nej

Na podstawie g 7 statutu Crn:ralnego Zatz4dtt Sl,:2b'; \{igzienaej
stallowiaccgo za)4cz:r.rk tlo zanz4Azcnia Nr 2a'2llAlaZSV Ministra
Sprarviedii$'o3ci z dnia 5 listopada 2010 r. u spta\.vie naclania statutu
Centralnernu Zarz,4dowi Sluilry Wigziennej, lDz. 

.:Jrz. Mir. Spra$'iedl. Nr 12,
poz. I53), zarz4dza stg, co .astqpu.je:

2 .

1 .

s 1 .
Powoiuje sie $, Centralnym Zarzqdzie SluZby WiEziennej, zwanym dalej
,CZSW", zesp6l ds. r.rlpracowa:ria koncepcji zmian w umundurorvar-riu
Slu2bv Wigziennej, zrvany dalej ,,zcspoiem".
W sklad zespolu rvchodz4:

1) ppik Marek Cie3lik - plzewodaiczqcy zespolu, 
"astepca 

Dvrektora
Biura Kwatermistrzo}tko-lnu'estvcyjnego CZSW j

2) kpt. Aleksandra Kujarva - czionek zespoiu, p.zedstarviciel Biura
Klvatermist.zorvsko-l4westl,'cl,jnego CZSW;

3) mjr Ewa Jarecka - czionek ze$poiu, przedsaaii,.iciel Biura Ochr,ay i
Sprau' Ob|onnvch CZSIV;

4) mjr Marcin Paczosa - czlonek zespolu, przeds:aruiciel Biura
Pl anvlego CZSW;

5) Ryszard Deczkowski - czlorek zespolu, przedstau.'iciel Niezaleznego
Samorz4dnego Z'itla7ku Zawodou'ego Funkcjonariuszy i
Praco'r'nik6rv Wigziennict.ra;

6) Wieslaw Zurarvski - czlonek zespolu, przedsiarviciel Niezale2ncgo
Samorzadnego Zu,iazku Zawodowego Funkcjonariuszl- i
Pracownik6rv Wigziemrici-.r'a.

2.

1 .

9 2 .
Do zadai'! zespoiu nale4r uyp:acowanie koncepcji zmian w
umundurowaniu SluZby Wigziennej, z uirzglgdnieniem ewentualnych
propoz)-cji zw'tapanych ze zrnl.ane1 przepis6w rangi ustawo.n ej i
p0dusta!.owej.

Zesp6t zakoic.z,- prace w l.erminie do dnia 31 maja 2013r.



s 3 .
1. Zespdl obraduje na posiedzeniach.

2. Do zad^i przewadnicz4cego zespolu nalgi:

1) kierowal'lie pfacami zespolu i reprezentowanie go 'Ia. zee'nalrz:

2) \'ryu\aczanrie termin6w posiedzeri zespolu.

3. W przypadku :rieobecnoSci przervodnicz4cego zrspolu, jego z:rdarnia
przejmuje wskazaty ptzez rrlego czlonek zespolu.

2.

1 .
s 4 .

Kierownicy komdrek organizacyjnych CZSW, w szczeg6lnosci Dyrektor
Biura Kwalermistrzo\.sko-lnwestycyjnego, zobowi4za:ri s4 do Scislej
wsp6lpracy z zespolem, polegaj4cej mylaszcza na dostarczeniu czlonkom
zespolr-r dokumer-rt6w rvskazanych ptzez ptzewodaicz4cego zespolu.
Nadz6r nad dzialalnoSci4 zespolu sprawujc plk Artur Dziadosz - Zastepca
Dvrektora ceneralncgo Slu2bv Wiqzienne j.

8 5 .
R^zewodnicz4cy zespolu przeds:at'i Dyrek:orou'i Generalnernu Sla2by

Wieziemej pisemne spra*'ozdanie na temat usta_1ei zespolu, w termit:ie, o
kt6rvm mowa w $ 2 \f,st. 2 za.z4dzenia.

s 6 .
Zarzadzelie wchodzi w z.vcle z dnierr' podpisania.
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