
ZARZADZEN|E NR 3 /2012DyREKToRA GENener-Heco slu2iv wtezreruHe.t
z dnia \) slycznia 2012 r. +6

w sprawte powofania i zadai Koordynatora ds. R6wnego Traktowania
w Centralnym Zarzqdzie Slu:by Wigzierine; 

- ---

Na podstawie art. 11 ust. 1 okt 11 ustawy z dnia g kwietnia 20.10 r. o Sluzbiewieziennei (Dz u. Nr 7e, poz. s)e, Nr rce., $o2." tizd i fil;:;. 1578 otazz2011 r.Nr112, poz.654 iNr291, poz. lZOd )"r .Aarr i tg, ; ; ; ; ; id; .

S 1. 1. Powoluje sie Koordvnatora. ds. R6wnego Traktowanja w Centralnymzatzqdzie 
,sluzby Wigziennej. zwanego datel ..t<ooraynitoreri ,. - '-"- '

z. ^ooroynatorem moze by6 funkcjonariusz albo pracownik CentralnegoZarzqdu Stu2by Wiezjennej.
3. Koordynatora powoluie i (

zwany dalei ,,Dyrektor"r c"n"r"tnui]9loluje 
Dyrektor Generalny slu2by wigziennej,

4. Koordynator w zakresie realjzacji swoich zadai podlega bezposrednioDyrektorowi Generalnemu.

,_ _9:. 
Drl"t"llosc Koordynatora w ramach og6lnopolskiej sieci koordynatorowos Hownego Traktowania. koordynowana jeat pizez ielnomo-nixa Rzqduds. R6wnego Traktowania.

S 2. 1. Koordynator odoowiedzialny jest za monjtorowanie zasady r6wnegotraktowania i przeciwdziarania dysr<ryminacli z i;";; ;;;;; ;"ffi o na terenje
l*"#;ll:::,,.",'uou 

sru2by Wiszienn"; 'pr. 
i *-iliid-;;;il jeso zadai

przy teatizacji swoich zada6 moze wspoldzialacpracownikami Slu2by Wjeziennej , Wznaczonymi przez

2. Koordynator
z funkcjonariuszami i
Dyrektora Generalnego.

Koord;"Byrj:kto' 
Generalny wyznacza osoby' o kt6rych mowa w ust 2' na wniosek

S 3. '1. Koordynator realizuie przedsjgwziecia w ramach cel6w i priorytet6wdzialai Eqdu na rzecz r6wnego 
. traktowan[ ,ri""r;qa"- d; podniesienia

::]:1"^T":"1 :.:fq funkcjonariusiy I pracownikow slu2by Wieziennej na temat
[#::3:,.:?ffii[:' 

w tvm na temat pzvczvn i skutk6w n?uszenia zasaav

nr,",,r. 
,.d^nt", o kt6rych mowa w ust. 1, Koordynatoruealizuje w szczegotnosci

tt 
]Il:l,:jilq .za6ady r6wnego traktowania i przeciwdzjalania dyskryminacji oraz

_ popEez inicjowanie po2qdanych zmian * ty"i, oo"i"r""n2) zglaszanie Dyrektorowi Generalnemu 
t'r"p".rc1- Jrirn wewnqtrznych aktow

", 3l1yjy.-"ft,: t:kre propozycji zmian organizalyjnydn; 
-

;i "::jil11?!l_il.rai dotyozqcych rowneso traitowania w Slu2bie wieztennej;.+) upowszechnianie problematvki rownego traktowanla oraz--inspirowanie
.1,,1",9:S,1vz;g9,:i"kacyjnych, sruzqcych,.-r"rni".irlnl.r"niJ'L.so r"s"oni"ni"w utuzDte Wtgziennej;



5) zglaszanie Dyrektorowi Generalnemu propozycji zawierania porozumiefi lub
podejmowania innych form wsp6lpracy z partnerami spolecznymi, organizacjami
pozarzqdowymi i innymi podmiotami w zakresie przeciwdzialania naruszenta
zasady r6wnego traktowania.

S 4. Koordynator opiniuje, w zakresie ewentualnych zagrozei zasady r6wnego
traktowania w Sluzbie Wieziennej, ptzekazane mu ptzez Dyrektora Biura
Prawnego Centralnego ZarzEdu Stuzby Wigziennej, projekty akt6w prawnych.

. S 5. Kierownicy jednostek organizacyjnych Sluzby Wieziennej oraz kierownicy
kom6rek organizacyjnych Cenhalnego ZarzEdu Sluaby Wigziennej zobowiEzani
sa do wsp6ldzialania i udzielania pomocy Koordynatorowi, w szczeg6lnosci
poprzez udostgpnianie rnu informacji i dokument6w niezbgdnych do realizicji jego
zadafi, z zachowaniem zasad wynikajEcych z odrgbnych przepis6w.

S 6. Koordynator na polecenie Dyrektora Generalnego przedstawia.
1) analizy, oceny i wnioski zwiqzane z zakresem jego dzialania;
2) rocznq informacjq o swojej pracy.

_ S 7. Obsluge kancelaryjno,biurowq i administracyjna Koordynatora zapewnia
Biuro Dyrektora Generalnego SluZby Wieziennej.

S 8. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem 23 stycznia 2Oj2 r.
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