
zAMADZENTE NR 76 tzo'to
DvREKToRA GENERALNEGo sruZsv wTEZIENNEJ

z dnia l j sierpnia 2010 r. S\L

w sprawie trybu kierowania i szczeg6lowych warunkow korzystania
z obozSw kondycyjnych przez funkcjonariuszy Slu2by Wiqziennej

Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o Sluzbie Wigziennej (Dz. U. Nr 79, poz.523) okre6la siq, co nastgpuje:

S 1. Uzyte w zazqdzeniu okre6lenia oznaczajq'.
1) ,,Dyrektor Generalny" - Dyrektora Generalnego Stuzby Wigziennej;
2),,funkcjonariusz" - funkcjonariusza Sluzby Wigziennej;
3) ,,jednostka organizacyjna" jednostkg organizacyjnE Stuzby

Wigziennej, okreslonq w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia
2010 r. o Stuzbie Wigziennej;

4) , ,komendant o6rodka" -  komendanta osrodka doskonalenia kadr
Stuzby Wiqziennej;

5),,kierownik jednostki" kierownika jednostki organizacylnej
okreSlonej w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o Stuzbie Wigziennej;

6) ,,skierowanie" - skierowanie na ob6z kondycyjny;
7) , , regulamin" -  regulamin pobytu na obozie kondycyjnym;
8),,lekarz" - lekarz medycyny pracy Sluzby Wigziennej.

S 2.1. Obozy kondycyjne dla funkcjonariuszy Stuzby Wiqziennej
organizujq o6;rodki doskonalenia kadr Stuzby Wigziennej.

2. Oboz kondycyjny trwa 5 lub 10 dni.

S 3. Komendant oSrodka przedstawia Dyrektorowi Biura Dyrektora
Generalnego Sluzby Wiqziennej, w terminie przez niego okre5lonym,
pisemne propozycje w zakresie:

1) terminow turnusow obozow kondycyjnych;
2) ilosci miejsc udostgpnianych w poszczegolnych turnusach.

S 4. Dyrektor Generalny w uzgodnieniu z komendantami o6rodkow oraz
po zasiqgniqciu opinii Zarzqdu Gl6wnego Niezaleznego Samorzqdnego
Zwiqzku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracownikow Wigziennictwa,
informuje kierowni k6w jednostek o:

1) l imitach miejsc na obozach kondycyjnych dla jednostek
organizacyjnych;

2) terminach oboz6w kondycyjnych;
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chyba, 2e osoba skierowana, po uprzednim uzgodnieniu
z komendantem oSrodka, otrzyma jego pisemnq zgodq
na rozpoczgcie pobytu w terminie innym niZ okre6lony
w skierowaniu.

S 9.1 . Funkcjonariusze przebywajEcy na obozie kondycyjnym
sq obowiqzani stosowa6 siq do postanowiei regulaminu.

2. Komendant o5rodka moze nakazac opuszczenie o6rodka
funkcjonariuszowi, kt6ry ralqco narusza postanowienia
regulaminu, o czym powiadamia Dyrektora Biura Dyrektora
Generalnego Stuzby Wigziennej oraz kierownika jednostki
w ktorej funkcjonariusz pelni stuzbg.

S 10. W jednostkach prowadzona jest ewidencja osob korzystajqcych
z oboz6w kondycyjnych, kt6ra zawiera nastqpujqce dane:
1) stopieh, imig i nazwisko funkcjonariusza;
2) stanowisko stuzbowe;
3) staz w Sluzbie Wigziennej;
4) wiek uczestnika obozu;
5) wymiar dodatkowego urlopu;
6) daty uprzednich pobytow na obozach kondycyjnych

S 11. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem 13 sierpnia2010 r.
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plk Kajetan Dubiel


