
LARZ4DZENIE NR 30 /7s s2L
DYREKTORA GENERALNEG O SLUZBY WTEZTENNEJ

z dnta l\ sierpnia 20L0 r.

w sprawie szczeg6lowego zakresu dzialania dyrektor6w oraz strukfury
organizacyjnej zaklad6w karnych i areszt6w Sledczych

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Sluzbie
Wigziennej (Dz. U. Nr 79, poz.523) zarz4dza sig, co nastgpuje:

S 1. Zaklad karny i areszt Sledczy s4 jednostkami organizacyjnymi Slu2by
Wigziennej powoianymi do realizacji zadan wynikaj4cyclt z ustawy z dnia 6 czerwca
1997r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z p62n. zm.\), ustawy z
dnia 9 kwietnia 2010r. o Sluzbie Wigziennei (Dr.U. Nr 79, poz. 523), zwanej dalej

,,ustaw4" , oraz innych ustaw.

$ 2. U2yte w zarz4dzeniu okreSlenia oznaczaj4:
1) ,,dzial" - grupg funkcjonariuszy lub pracownik6w, wykonuj4c4 okre5lone

zadania lub czynno5ci, wyspecjalizowanA w konkretnej dziedzinie spraw
realizowanych przez zakl.ad karny lub areszt Sledczy, kt6ra podlega
bezpo6rednio kierownikowi;

2) ,,dyrektor" - dyrektora zakladu karnego lub aresztu Sledczego;
3) ,,dyrektor okrggowy" - dyrektora okrggowe go SluLby Wigziennej;
4) ,,kom6rka organizacyjna" - oddzial penitencjarny, dzial, zesp6l lub

stanowisko pracy;
5) ,,oddzial penitencjarny" - wydzielon4 czgs( zakladu karnego, aresztu

Sledczego, oddzialu zewngtrznego z wyodrgbnionq, zadaniowo dobran4

kadr4, realizuj4c4 oddzialywania penitencjarne, zadanra i czynno6ci

ochronne, uprawnienia osadzonych wynikajqce z przepis6w prawa oraz

pr zy dzielone zadania 1o gistyczne;
6) ,,osadzony" - skazanego, ukaranego lub tymczasowo aresztowanego;

D ,,sarnodzielne stanowisko" stanowisko bezpo6rednio podlegte

kierownikowi jednostki organizacyjnej, na kt6rym pelni sluLbg lub jest

zatrudniona osoba realizuj4ca zadania o indywidualnym lub

wyspecjalizowanym charakterze;

t) Z*iurry wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz.lJ. 21997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz.931', z
2000 r. Nr 60, po2.701, Nr 720, po2.1268 i Nr 122, po2.1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 177, po2.1194 i Nr 151,
po2.1686,22002r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, po2.1033 i Nr 200, po2.1679, z 2003 r. Nr 1.1.1., po2.1061', Nr 142, poz.
1380 i Nr 179, po2.1750,22004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz.2135, Nr 240, po2.2405, Nr 243, po2.2426 iNr 273,
po2.2703,22005r.  Nr163,  po2.1363 iNr178,  po2.1.479,22006r.  Nr104,  po2.708,Nr226,po2."1648,  z2007r.Nr
123, poz. M9, 22008 r. Nr 214, poz. 1344 oraz 22009 r. Nr 8, poz.39,Nr 22, po2.119, Nr 62, po2.504, Nr 98, poz.
817, Nr 108, po2.911, Nr 1"15, po2.963, Nr 190, po2.1475 i Nr 207, po2.1540, Nr 206, poz. 1589, z 2010r. Nr 34,
poz. "191, Nr 40, poz. ?27.
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8) ,,zesp6l" - gtupe funkcjonariuszy
sluzbowe, wykonuj4c4 okre6lone

i pracownik6w obejmuj4c4 stanowiska

zadania o podobnym charakterze lub

rodzaju, pod nadzorem osoby wyznaczonej do koordynowania prac
zespolu.

S 3. 1. Zakladem karnym i aresztem Sledczym kieruje dyrektor przy pomocy
zastgpc6w, gl6wnego ksiggow ego oraz kierownik6w kom6rek organizacyjnych.

2. Stanowiska zastgpcy dyrektora ustanawia sig, w razie uzasadnionej
potrzeby, bior4c pod uwagg zasady okre5lone w art. 9 ustawy.

$ 4.Szczeg6lowy zakres dzialania dyrektora obejmuje:
1) organizacjg i nadz6r nad dzialalno6ci4 resocjalizacyjnq prowadzon4 wobec

osadzonych;
2) koordynacjg:

a) program6w resocjalizacyjnych sprzyjaj4cych przygotowaniu do
readaptacji spolecznej,

b) oddzialywarl specjalistycznych dla skazanych z niepsychotycznymi
zaburzeniami psychicznymi, w tym skazanych za przestgpstwa okreSlone w art. 197
- 203 ustawy z dnia 6 czerwca I997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z p62n.
zm.2)), popelnione w zwi4zku z zaburzeniami preferencji seksualnych,
upo5ledzonych umyslowo, a tak2e uzaleznionych od alkoholu albo innych 6rodk6w
o dur zaj4cych lub p syc hotr o p owych oraz niep elnos prawn y ch fizy c znie,

c) ksztalcenia i nauczafia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych
przez osadzonych,

d) zajgf kulturalno - o6wiatowych, z zakresu kultury fizycznej i sportu
or az p obudzaj4cy ch sp otec zn4 aktywno6i osadzonych;

e) jednolitoSci prowadzonej w zakladzie karnym lub areszcie Sledczym
polityki penitencjarnej i ochronnej realizowanej w poszczeg6inych oddzialach
penitencjarnych;

3) poznawanie Srodowiska osadzonych oraz ksztaltowanie wla6ciwych
relacji pomigdzy nimi poprzezwizytacje cel mieszkalnychoraz miejsc pracy i nauki;

4) ksztaltowanie wzajemnych relacji rrrigdzy osadzonymi, a kadr4 zakladu
karnego i aresztu Sledczego, w spos6b zapewntaj4cy bezpieczeristwo oraz
ef ek tywno Si p r owa d zenia o ddzialy wa ri p eni tencj arny ch;

? \-' 
Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz.729 i

Nr 83, poz. 931,,22A00 r. Nr 48, po2.548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 1'16, poz.12'1.6, z 2001 r. Nr 98, poz. 7071,,22003 r.
Nr 111, po2.1061., Nr 121, poz. 11,42, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132,
po2.1109, Nr163, po2.1363, Nr178, po2.1479 iNr180, po2.1493,22006r. Nr190, po2.1409, Nr218, po2.1,592i
Nr 226, po2.1648, 22007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, po2.850, Nr 724, poz.859 i Nr 192, po2.1378, z 2008 r. Nr 90,
poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 1.71., poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr
63, po2.533, Nr '1,66, poz. 1317, Nr 

'1,68, poz. 1323, Nr 190, poz. 1.474, Nr 201., poz.1540 i Nr 206, poz. 1589 oraz z
2010 r. Nr 7, poz.46, 220'l,Qr. Nr 40, poz. 227 i229, Nr 96, poz. 626, Nr'106,669, Nr 122, po2.826, Nr 125, poz.
842.
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5) wykonywanie tymczasowego aresztowania orazkar i Srodk6w przymusu
skutkuj4cych pozbawieniem wolno6ci;

6) organizowanie systemu ochrony i obrony oraz systemu ochrony
przeciwpoLarowej aresztu Sledczego i zakladu karnego, dzialaj4cych przy nich
przywigziennych zaklad6w ptacy oraz wsp6lpraca z dyrektorami przywigziennych
zaklad6w pracy w tym zakresie;

7) prowadzenie spraw obronnych i obrony cywilnej w zakresie ustalonym
odrgbnymi przepisami;

8) wsp6tpraca z dyrektorami przywigziennych zaklad6w pracy w zakresie
or ganizacji zatrudnienia osadzonych;

9) zapewnienie przestrzegania ustalonego przeznaczenia zakladu karnego
albo aresztu Sledczego;

10) wykonywanie zadan zwi4zanych z transportowaniem osadzonych;
11) wykonywanie zadan dysponenta Srodk6w budzetowych III stopnia oraz

prowadzenie rachunkowo6ci;
12) organizowanie opieki lekarskiej oraz zapewnienie wla6ciwych

warunk6w sanitarnych osadzonym;
13) prowadzenie spraw osobowych w zakresie okre6lonym ustaw4 oraz

ksztaltowanie wla6ciwych postaw zawodowych i etyczno-moralnych
funkcjona riuszy i pracownik6w;

14) nadz6r nad prowadzeniem dzialalnoSci socjalnej w6r6d funkcjonafluszy,
pracownik6w, emeryt6w i rencist6w Slu|by Wigziennej oraz czlorJrl6w ich rodzin;

15) organizowanie i nadzorowanie dzialalno5ci podleglych oddzial6w
zew ngtr zny ch or az o ddzial6w tymc zasowe go zakwaterowania skazanych;

1,6) zapewnienie osadzonym wlaSciwego wyzywienta, odzieLy, Srodk6w
utrzymywania higieny osobist ej or az odpowiednich warunk6w zakwaterowania;

17) prowadzenie prawidiowej gospodarki nieruchomo6ciami i obiektami
budowlanymi, zajmowanymi przez areszt Sledczy i zaklad karny;

18) prowadzenie racjonalnej gospodarki skladnikami majqtkowymi,
paliwami i energi4 oraz wykonywanie zadan z zakresu ochrony Srodowiska;

19) zapewnienie funkcjonariuszom umundurowania i wyposaLenia
specjalnego;

20) organizowanie wsp6lpracy dzialow kwatermistrzowskich z
funkcjonariuszami lub pracownikami zajmuj4cymi sig zadaniami
kwatermistrz owskimi w o ddzialach p enitencj arnycfu

2L) organizowanie i nadzorowanie kontroli wewngtrznej;
22) realizowanie zadan w zakresie ochrony informacji niejawnych i ochrony

danych osobowycfu
23) wykonywanie innych zadan wynikaj4cych z obowi4zuj4cych przepis6w

Prawa;
24) wykonywanie poleceri t wytycznych przelo2onych oraz organ6w

nadzoru penitencjarnego.

S 5. f . W zakladach karnyctL aresztach Sledczych i oddzialach zewngtrznych
zaklad6w karnych i areszt6w Sledczych tworzy sie kom6rki organizacyjne
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realizuj4ce zadania penitencjarne, ochronne, ewidencyjne, finansowe,
kwatermistrzowskie, ochrony inf ormacj i niej awnych or az sluzby zdrowia.

2. Kom6rki organizacyjne, w zaleLno6ci od realizowanych zadan, pojemno6ci
jednostki oraz liczby zatrudnionej kadry, rrLog4 realizowa( zadania jako oddzialy
p enitencj a r ne, dzialy, zesp oly i samo dzielne stanowiska.

3. W zakladzie karnym albo areszcie Sledczym moie zosta( utworzony
o ddzial zew ngtr zny, kt6r y re alizuj e zadania j ako od d zial penitencj arny.

4. W ramach zakladu karnego lub aresztu Sledczego dziala zaklad opieki
zdrowotnej.

S 6. 1. W aresztach Sledczych, zakladach karnych i podleglych im oddzialach
zewngttznych mogq by{ opr6cz dziallw i siuzb okre6lonych w $ 5, powolywane
kom6rki organizacVjne do spraw terapeutycznych, inwestycji, techniki i l4czno1cr,
kadr, organizacyjno-prawnych, zakudnienia, bezpieczeristwa i higieny sluzby i
pr acy, ochrony przec iwp o 2ar ow ej, obronnych or az int'ormatyki.

2. Powolanie dzial6w, o kt6rych mowa w ust. L, rnohe nast4pii za zgodE
dyrektora okrggowego, na uzasadniony wniosek dyrektora.

g 7. Dyrektor okrggowy, w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, moze
zleci( dyrektorom podlegtych sobie zaklad6w karnych i areszt6w Sledczych,
wykonywanie przez kom6rki organizacyjne, o kt6rych mowa w S 5 i S 6,
powierzonych zadan na tzecz innych jednostek organizacyjnych Sluzby Wigziennej.

S 8. 1. Kieruj4cy oddzialem penitencjarnym jest bezpo6rednim przelo|onyrn
funkcjonariuszy pelni4cych w nim sluzbg i pracownik6w w nim zatrudnionych.

2. Kieruj4cy oddzialem penitencjarnym sprawuje r6wnie2 nadz6r nad
funkcjonariuszami i pracownikami innych kom6rek organizacyjnych podczas
realizowania przez nich zadari w oddziale penitencjarnym lub na rzecz oddzialu
penitencjarnego.

3. W oddzialach penitencjarnych pelni4 sluzbg lub sq zatrudnieni
funkcjonariusze i pracownicy:

1) realizuj4cy funkcjg kieruj4cego oddzialem penitencjarnym lub realizuj4cy
funkcjg koordynatora penitencjarnego lub ochronnego;

2) realizuj4cy zadania penitencjarne, ochronne, ewidencyjne, finansowe,
kwatermistrzowski e or az slu|by zdrowia.

4. V{ zalehnoSci od potrzeb do realizowania zadan r1a rzecz oddzial6w
penitencjarnych mogq by( wl4czani, czasowo b4dt na stale, funkcjonariusze i
pracownicy innych kom6rek organizacyjnych zakladu karnego lub aresztu
Sledczego.

S 9. '1.. WielkoSd oddzialu penitencjarnego i ich liczba oraz liczba
funkcjonafiuszy i pracownik6w przydzielonych do oddzialu penitencjarnego
ustalane s1w zaleLno5ci od:

1) przeznaczenia zakladu karnego lub areszfu Sledczego
2) kategorii osadzonych;
3) architektury zakladu karnego lub aresztu Sledczego;



2)
3)
4)
5)

)

4) liczby etat6w zakladu karnego aibo aresztu Sledczego.
2. Zakres dzialania oddzialu penitencjarnego obejmuje w szczeg6lnoSci:

1) caioksztalt oddzialywari penitencjarnych i uregulowarl dotycz4cych pracy

penitencjarnej, poza dzialalno5ci4 diagnostycznE, szkolnq i terapeutyczn1;

ochrong wewngtrzn4;
r o zrnies zc z anie o s ad z ony c h wewn4 tr z o ddzialu ;
obslugg korespondencji osadzonych, nadz6r i cenzurg nad ni4;

wyspecyfikowane zadania w zakresie przygotowania osadzonych do

transportowania;
6) caloksztalt zadan wynikaj4cych z rcalizacji uprawnieri osadzonych

wynikaj4cych z przepis6w prawa.

S 10. 1. Oddziat penitencjarny obejmuje od 200 do 350 osadzonych.
2. W uzasadnionych wypadkach mozna tworzy( oddzialy penitencjarne o

liczebno5ci ponizej 200 osadzonych i powyzej 350 osadzonych.

$ 11. Dyrektorzy zobowi4zani s4 do dostosowania strukfury organizacyjnej
podlegiych jednostek organizacyjnych do wymog6w okreSlonych w niniejszym
zarz1dzeniu, w terminie do dnia 31 grudnia 2010r.

$ 8. Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem 13 sierpnia 2010r,

DYREryTOI
SLIhEY,

RALNY
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