
Zarz4dzenie Nr J.SlzOt t tng f
Dyrektora Generalnego Slu2by Wigziennej

z dnia tf lipca 20ll r.

w sprawie okreSlenia ramowego regulaminu pobytu w Centralnym
O5rodku Szkolenia Sluiby Wigziennej ora'z oSrodkach szkolenia SluZby
Wigziennej i o5rodkach doskonalenia kadr Sluiby Wigziennej podczas
odbyrvania szkolenia

Na podstawie aft. 14 ust.6 ustawy zdnia 9 kwietnia2010 r. o SluZbie
Wigziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. I22B i Nr 238, poz. I57B oraz
22011 r. Nr lI2, poz. 654) zarzydza sig, co nastgpuje:

$ 1. Wprowadza sig ramowy regulamin pobytu funkcjonariuszy
i pracownikow Stuzby Wigziennej w Centralnym Osrodku Szkolenia SluZby
Wigziennej oraz oSrodkach szkolenia Sluzby Wigziennej i oSrodkach
doskonalenia kadr Sluzby Wigziennej, podczas odbywania szkoleri wstgpnych,
zawodowych, specjalistycznych oraz doskonalet'r zawodowych w Sluzbie
Wigziennej, okreSlony w zal1cznrku do zarz4dzema.

$ 2. Komendant Centralnego O6rodka Szkolenia StuZby Wigziennej oraz
komendanci oSrodk6w szkolenia Sluzby Wigziennej i oSrodk6w doskonalenia
kadr Sluzby Wigziennej, w terminie do dnia 31 sierpnia 20llr., opracuj4
regulaminy pobytu funkcjonariuszy i pracownik6w Stuzby Wigziennej w
podleglych im jednostkach organizacvjnych, uwzglgdniaj4c postanowienia
ramowego regulaminu pobytu, o kt6rym mowa w $ 1.

$ 3. Zarzqdzente wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Zalqcznik do zarz4dzenia Dyrektora Generalnego Sluzby Wigziennej
Nr 36 tiniu ilf.no"u2ol l r.

RAMOWY REGULAMIN POBYTU

w Centralnym OSrodku Szkolenia Slu2by Wigziennej oraz oSrodkach
szkolenia Slu2by Wigziennej i o5rodkach doskonalenia kadr Slu2by

Wigziennej

Rozdzial I
096lne zasady pobytu funkcjonariuszy i pracownik6w Slu2by

Wigziennej w Centralnym OSrodku Szkolenia Stu2by Wigziennej oraz
o6rodkach szkolenia Slu2by Wigziennej i o6rodkach doskonalenia kadr
Sluiby Wigziennej

1. Ramorvy regularnin pobytu funkcjonariuszy i pracownik6w Sluzby
wiEziennej, zwanych dalej ,,sluchaczami", w Centralnym osrodku Szkolenia
Stuzby Wigziennej oraz oSrodkach szkolenia Sluzby Wigziennej i oSrodkach
doskonalenia kadr Sluzby Wigziennej, zwanych dalej ,,oSrodkami", okresla:

a) szczeg6lne obowr7zki i uprawnienia sluchaczy odbywaj4cych szkolenia
wstgpne, zawodowe, specjalistyczne oraz doskonalenia zawodowe w
oSrodkach,

b) przetozonych sluchaczy w okresie odbywania szkolenia wstgpnego,
zawo dowego, specj ali styczne go or az do skonal e ma zaw o dowego,

c) organtzacjg sluzby w systemie skoszarowanym.

Rozdzial II
Obowi4zki i uprawnienia sluchacry



2. Sluchacz jest oborvi4zany do:

a) udzialu w organizowanych zajgciach. systematycznego ksztalcenia sig,

a zwlaszcza ukofczenia z pozytywnym wynikiem szkolenia lub

doskonalenia zawodowego, na kt6re zostal skierowany,

b ) p elnieni a sluzby wy znaczonej pr zez pr ze*o 2one go,

c) przeslrzegama ustaionego w o6rodku dziennego toku sluzby

i wykorzystywania go efektywnie,

d) dbania o mienie oSrodka, a zwlaszcza powierzone mienie, uzytkowane
pomieszczenra) obiekty i tereny,

e) przesfizegama ustalonych w oSrodku przepis6w w zakresie

bezpreczeristwa i higieny pracy i sluzby, przepis6w

przeciwpozarowych, a takle stosowad przydzielone w oSrodku Srodki

ochrony osobistej,

f) zawiadomienia niezwlocznre przelozonego w oSrodku o zdarzemach

maj4cych wptyw na bezpieczefstrvo sluchaczy i oSrodka, a takle o
kaldym wypadku, kt6remu ulegli sluchacze,

g) noszenia w o6rodku stosownego umundurowania lub wyposazenia
polowego,

h) przestrzeganra regulamin6w w sprawie zasad etyki zawodowej,

ceremoniatu Sluzby Wigziennej orazmusztry ceremonialnej,

i) rzetelnego wykonywania powierzonych zadan sluzbowych oraz

stosowania sig do poleceri sluzbowych.

3. Stuchacz jest uprawniony do:

a) b e zp\ xne g o zakw atero wani a r b ezpl atne go wy Zywi e n i a,

b) doraZnej pomocy medycznej,

c) korzystania z konsultacji przedmiotowych oraz uczestniczenla w

zaj q ct ach faku ltatywnych,



d) korzystania z pomieszczef, urzEdzeh i obiekt6w dydaktycznych,

kulturalno - o6wiatowych i sportowych oSrodka,

e) opuszczania oSrodka w celach pozasluLbowych, za zgod7

przelo?onego,

f) noszenia ubrania cywilnego w czasie pozasluzbowym,

g) zrzeszania sig w ramach samorz4du sluchaczy,

h) wyroznienia lub wyraLenta vznarua przez komendanta, na zasadach
ustalonych w oSrodku.

Rozdzial tII
P rzeloi.,eni slucha c zy p o dczas od bywa nia szkolenia lu b dos ko nalen ia

zawodowego w o5rodku

4.Przelohonymi sluchaczy podczas pobytu w oSrodkach s4:

a) komendant o6rodka,

b) inni funkcjonariusze lub pracownicy sluzby wigziennej wskazani przez

komendanta.

Rozdzial IV
Organizacja sluZby w systemie skoszarowanym

5. Opis dziennego toku sluZby * o6rodku:

a) wskazanie godziny rozpoczgciai zakonczenia sluzby,

b) wskazanie pory nocnej,

c) ws kazani e go dziny ro zp o c zgcia i zakonczenia zaj g c dydaktyc zny ch,



d) wskazanie godzin wydawania posilkow,

e) okreSlenie czasu pozaslulbowego.

6. Wyznaczenie miejsca zakwaterowania i przebyrvania sluchaczy.

7. Zasady egzekwowania w osrodku przepisow:

a) ustawy z dnia 26 paldziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeZwoSci

i przecirvdzialaniu alkoholizmowi (Dz. tJ. z 2007 r., Nr 70, poz. 473,

z poLn. zm.),

b) ustawy z dnia29 lipca 2005 r. o przectwdzialaniu narkomanii (Dz. IJ.

Nr 179, poz. 1485, zpoLn. zm.),

c) ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed

nastgpstwami uzywania tytoniu i wyrob6w tytoniowych (Dz. U. z 1996

r. Nr 10 poz. 55, zpo2n. zm.).

8. Zasady organizacji w oSrodku zajgc dydaktycznych i sporlowo
rekreacyjnych.

9. Zasady organizacji w oSrodku czasu pozaslulbowego.

10. Zasady zywienia r zakwaterowania.

1 1. Zasady parkowania oraz poruszanie sig na terenie o6rodka pojazd6w
prywatnych sluchaczy.

12. Zasady tworzenia i zakresu uprawnieri samorz4du sluchaczy.

73. Zasady wyroZniania sluchaczy.

14. Zasady egzekwowania odpowiedzialnoSci dyscyplinarnej i maj4tkowej przez

komendanta o6rodka.

15. Czas i rniejsce przyjmowania sluchaczy przez komendanta o6rodka, w

sprawach skarg, pr6Sb i wniosk6w.

16. Zasady poruszania sig po terenie o5rodka szkolenia lub oSrodka

doskonalenia kadr orazkorzystania z obiekt6w \urzEdzehprzez funkcjonariuszy
w czasie poza sluzbowym.


