
ZARZADZENTE NR 5/ nOlO
DYREKTORA GENERALNEGO SLUZBY WII:zlENNE$ *,2

z dnia ,l3eArpwa"2}1O r.

w sprawie przeprowadzania postgpowafi sprawdzajqcych
w stosunku do funkcjonariuszy i pracownik6w oraz kandydat6w

do slu2by lub pracy w Stu2bie Wigziennej

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 11 i ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2A10 r.
o Stuzbie Wigziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) w zwiq.zku z art. 30 ustawy
z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.22005 r. Nr 196,
poz. 1631, z p62n. zm.')) zarzqdza siq, co nastgpuje:

s 1 .
1. Zarzqdzenie okre6la podzial zadafi w zakresie przeprowadzania postgpowan

sprawdzajqcych w stosunku do funkcjonariuszy i pracownikow otaz osob
ubiegajqcych siq o przyjgcie do sluzby lub pracy w Stuzby Wigziennej,
a w szczegolno6ci tryb wnioskowania o przeprowadzenie poszerzonego oraz
specjal nego postqpowania sprawdzajqcego.

2. llekroc w zarzqdzeniu jest mowa o:

1) ustawie - rozumie sig przez to ustawg z dnia 22stycznia 1999 r. o ochronie
informacji niejawnych ;

2) jednostce organizacyjnej - rozumie siQ pzez to jednostkg organizacyjnq
SluzbyWigziennej, wymienionqw art. 8 ust. 1 ustawy zdnia 9 kwietnia 2010 r.
o Slu2bie Wiqziennej (Dz. U. Nr 79, poz.523);

3) Centralnym Zarzqdzie rozumie sie pzez to Centralny Zarzqd Sluzby
Wigziennej;

4) Centralnym O6rodku - rozumie siq przez to Centralny OSrodek Szkolenia
Stuzby Wiqziennej w Kaliszu;

5) okrggowym inspektoracie - rozumie sig przez to okrggowy inspektorat Sluzby
Wiqziennej;

6) Dyrektorze Generalnym - rozumie sig przez to Dyrektora Generalnego Stuzby
Wiqziennej;

7) dyrektorze okrggowym - rozumie sig przez to dyrektora okrggowego Stuzby
Wiqziennej;

') Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. 22006 r. Nr 104, poz.7OBi711,
Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171,
po2.1056 orazz2009 r. Nr 178, po2.1375.
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B) oSrodku szkolenia rozumie sie przez to o5rodek szkolenia Sluzby
Wiqziennej;

9) oSrodku doskonalenia kadr - rozumie sig przez oSrodek doskonalenia kadr
Stuzby Wigziennej;

10)petnomocniku ochrony - rozumie siq przez to pelnomocnika do spraw ochrony
informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej.

s 2 .
1. Petnomocnik ochrony w Centralnym Zarzqdzie przeprowadza zwykle

postqpowanie sprawdzajqce w stosunku do funkcjonariuszy i pracownikow oraz
osob ubiegajqcych sig o przyjgcie do stuzby lub pracy:

1) w Centralnym Zarzqdzie - na pisemne polecenie Dyrektora Generalnego;

2) w oSrodkach szkolenia orazw O6rodku Doskonalenia Kadr Stuzby Wigziennej
w Popowie - na pisemne zlecenie komendanta.

2. Pefnomocnik ochrony w okrggowym inspektoracie przeprowadza zwykte
postgpowanie sprawdzajqce w stosunku do funkcjonariuszy i pracownik6w oraz
osob ubiegajqcych sig o przyjqcie do sluzby lub pracy:

1) w okrggowym inspektoracie - na pisemne polecenie dyrektora okrggowego;

2) w podlegtych jednostkach organizacyjnych - na pisemne zlecenie wla6ciwego
kierownika jednostki.

3. Pelnomocnik ochrony w Centralnym O6rodku przeprowadza zwykle postqpowanie
sprawdzajqce w stosunku do funkcjonariuszy i pracownik6w oraz osob
ubiegajqcych siq o przyjgcie do sluzby lub pracy w tej jednostce - na pisemne
polecenie komendanta.

s 3 .
Czynno6ci, o ktorych mowa w art. 37 ust. 4 pkt 2 ustawy, wykonuje wyfqcznie
pelnomocnik ochrony w Centralnym Zarzqdzie w ramach prowadzonych przez siebie
postqpowari sprawdzajqcych lub na pisemny wniosek pelnomocnik6w ochrony
w okrqgowym inspektoracie i w Centralnym OSrodku.

s4 .
Pelnomocnik ochrony w Centralnym Zarzqdzie przeprowadza poszerzone i specjalne
postqpowania sprawdzalqce w stosunku do funkcjonariuszy i pracownikow oraz osob
ubiegajqcych sig o przyjgcie do sluzby lub pracy w Sluzbie Wigziennej, z wyjqtkiem:

1) osoby zajmujqcej stanowisko Dyrektora Generalnego;

2) osob zajmujqcych stanowiska zastgpcow Dyrektora Generalnego;

3) osob zajmujqcych stanowiska pelnomocnik6w ochrony.
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s 5 .
Na podstawie pisemnego polecenia Dyrektora Generalnego, petnomocnik ochrony
w Centralnym Zarzqdzie przeprowadza poszerzone lub specjalne postqpowanie
sprawdzajEce w stosunku do:

1) funkcjonariuszy i pracownikow otaz kandydatow do sluzby lub pracy
w Centra I n ym Zarzqdzie;

dyrektorow okrqgowych i ich zastgpcow oraz kandydatow na te stanowiska;

dyrektor6w zakladow karnych i areszt6w Sledczych oraz kandydatow na te
stanowiska,

4) komendantow i zastgpc6w komendantow o6rodk6w szkolenia i oSrodkow
doskonalenia kadr oraz kandydatow na te stanowiska.

s 6 .
Z indywidualnym pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie poszerzonego lub
specjalnego postgpowania sprawdzajqcego do pelnomocnika ochrony w Centralnym
Zarzqdzie wystgpujq:

1) dyrektorzy okrqgowi wobec:

a) funkcjonariuszy i pracownikow oraz osob ubiegajEcych sig o przyjgcie do
sluzby lub pracy w okrqgowym inspektoracie, z zastrzeZeniem S 5 pkt 2;

b) zastqpc6w dyrektorow zaktadow karnych i aresztow Sledczych otaz
kandydatow na te stanowiska;

2) dyrektorzy zakladow karnych i aresztow Sledczych - wobec funkcjonariuszy
i pracownikow oraz os6b ubiegajqcych sig o przyjqcie do sluzby lub pracy w tych
jednostkach, zzaslrzeZeniem pkt 1 lit. b oraz S 5 pkt 3;

3) komendant Centralnego O6rodka oraz komendanci o6rodk6w szkolenia
i oSrodkow doskonalenia kadr - wobec funkcjonariuszy i pracownik6w oraz osob
ubiegajqcych sie o przyjqcie do stuzby lub pracy w tych jednostkach,
z zastrzeheniem S 5 pkt 4.

s 7 .
W przypadkach podlegania wylqczeniu od udzialu w postqpowaniu sprawdzajEcym,
na podstawie ar t .24S1pkt  1  -6  iS 3 ustawy zdnia l4czewvca 1960 r .  -  Kodeks
postqpowania administracyjnego (Dz. lJ. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071, z pofun. zm.2)),
w zwiqzku z ar1.. 1 ust. 4 ustawy:

') Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
22002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, po2.1271 i Nr 169, po2.1387,22003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, 22004 r. Nr 162, po2.1692,22005 r. Nr64, poz. 565, Nr78, poz.682 i Nr 181,po2.1524,
22008 r. Nr229, poz. 1539, 22009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr216, poz.1676otazz2010r. Nr40, poz.230.
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1) petnomocnika ochrony w okrqgowym inspektoracie lub Centralnym Osrodku -
postgpowanie sprawdzajqce przeprowadza pelnomocnik ochrony w Centralnym
Zarzqdzie;

2) petnomocnika ochrony w Centralnym Zarzqdzie - postgpowanie sprawdzajqce
przeprowadza wyznaczony przez Dyrektora Generalnego inny pelnomocnik
ochrony.

s 8 .
1. Osoba zalmujqca stanowisko, z ktorym moze lqczyc sig dostqp do informacji

niejawnych, wypelnia odpowiedniq ankietg bezpieczefistwa osobowego
w terminie, o ktorym mowa w art. 44 ust. '1 ustawy. Wypetnionq ankietg, po
podpisaniu przez kierownika jednostki i pelnomocnika ochrony, przekazuje siq do
organu uprawnionego do wydania polecenia lub wystqpienia z wnioskiem
o przep rowadzen ie postqpowa n ia sp rawdzaj qceg o.

2. W przypadku wszczqcia postgpowania zwiqzanego z przeniesieniem na
stanowisko, z ktorym moze tqczy6, sig dostqp do informacji niejawnych o wyaszej
klauzuli tajno6ci, funkcjonariusz lub pracownik kandydujqcy na to stanowisko
niezwlocznie wypelnia odpowiedniq ankietg bezpieczenstwa osobowego. Przepis
ust. 1 zdanie drugie stosuje sig odpowiednio.

3. W przypadku nie wyrazenia zgody na przeprowadzenie postqpowania
sprawdzajqcego, osoby, o kt6rych mowa w ust. 1 i 2, skladajq o6wiadczenie
w tym przedmiocie i nie wypetniajq ankiety bezpieczenstwa osobowego.

se .
1. Wydanie polecenia lub wystqpienie z wnioskiem o przeprowadzenie

postgpowania sprawdzajqcego wobec funkcjonariusza, pracownika lub
kandydata do sluzby lub pracy w Sluzbie Wigziennej nastgpuje stosownie do
stanowiska albo rodzaju prac zleconych, okre6lonych zgodnie z art. 26 ust. 1
ustawy.

2. Do polecenia lub wniosku o przeprowadzenie postqpowania sprawdzajqcego
dolqcza sig wypetnionq ankietg bezpieczefistwa osobowego.

s  10 .

CzynnoSci sprawdzajqce w stosunku do funkcjonariuszy i pracownik6w lub
kandydatow do sluzby lub pracy w Stuzbie Wigziennej pelnomocnicy ochrony
realizujq osobiScie lub przy pomocy upowaznionych funkcjonariuszy pionow ochrony.
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s  1 1 .

Pelnomocnik ochrony w Centralnym Zarzqdzie moze zwrocic sie, w ramach
prowadzonych postgpowan sprawdzajqcych, z pisemnymi wnioskami do
kierownikow jednostek organizacyjnych o udzielenie niezbqdnej pomocy,
a w szczegolnosci o wykonanie czynnoSci okreslonych w art. 38 ust. 1 pkt 3 i 4
oraz art.39 pkt 2 ustawy.

Kierownicy jednostek organizacyjnych, niezwlocznie po otrzymaniu wniosku
okreSlonego w ust. 1, sE obowiqzani przeprowadzic czynno6ci, ktorych wniosek
dotyczy, i udzielic pisemnej odpowiedzi. Zadania te realizujq osobi6cie lub przy
pomocy funkcjonariuszy pionow ochrony informacji niejawnych.

s  12 .

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 13 sierpnia 2010 r.

YREKTOR GENERALNY
Y WTEZTENNEJ
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plk Kajetan Dubiel
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