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ZARZADZENIE Nr ./.#. 12011

Dyrektora Generalnego Sluzby Wigziennej ,b\
t ?

z dnia t  L grudnia 2011 r .

A
l.

\  t .  * \
\l\j\t*

w sprawie powolania Zespolu ds. opracowania wytycznych
w sprawie minimalnych wymagan dla systemow zabezpieczefi

ef ektronicznych przeznaczonych do ochrony jednostek
organizacyj nych SNuzby Wigziennej

Na podstawie $ 7 statutu Centralnego Zarzqdu Sluzby Wiqziennej,
stanowiqcego zalqcznik do zarzqdzenia Nr 212110/CZSW Ministra
SprawiedliwoSci z dnia 5 l istopada 2010 r. w sprawie nadania statutu
Centralnemu Zarzqdowi Sluzby Wiqziennej (Dz. Urz. Min.
SprawiedliwoSci Nr 12, poz. 153) zarzqdza siq, co nastqpuje:

s  1 .
1. Powoluje siq Zespol ds. opracowania wytycznych w sprawie

minimalnych wymagan dla systemow zabezpieczeh elektronicznych
przeznaczonych do ochrony jednostek organizacyjnych Stuzby
Wiqziennej, zwanych dalej,,wytycznymi".

2. W sklad zespolu ds. opracowania wytycznych, zwanego dalej
,,zespolem", wchodzq:

1) pplk Artur Piotrowski - ZastQpca Dyrektora Biura Informatyki
i t-4cznoSci Centralnego Zarzqdu Stuzby Wiqziennej
w Warszawie, przewod niczqcy zespolu ;

2) mjr Roman Kloc - Zastqpca Dyrektora Biura Ochrony i Spraw
Obronnych Centralnego Zarzqdu Sluzby Wiqziennej
w Warszawie, wiceprzewodniczqcy zespolu;

3) por. Maciej Urbahczyk - st. inspektor Biura Informatyki
i t-qcznosci Centralnego Zarzqdu Stuzby Wiqziennej
w Warszawie, sekretarz zespolu;

4) mjr Tomasz Tkaczyk - specjalista w Okrqgowym lnspektoracie
Stuzby Wiqziennej we Wroclawiu, czlonek zespolu;

5) mjr Boguslaw Czajewski - specjalista w Okrqgowym
Inspektoracie Stuzby Wiqziennej w Gdansku, czlonek
zespolu;



6) mjr Grzegorz Wieczorek - st. wykladowca w Centralnym
OSrodku Szkolenia Stuzby Wiqziennej w Kaliszu, czlonek
zespolu;

7) kpt. Tomasz ZaJEc - st. specjalista Biura Ochrony i Spraw
Obronnych Centralnego Zarzqdu Sluzby Wiqziennej
w Warszawie, czlonek zespolu;

8) por. Maciej Jakoniuk - st. inspektor w Okrqgowym
Inspektoracie Sluzby Wiqziennej w Bialymstoku, czlonek
zespolu;

9) por. Sebastian Bartosz - kierownik dzialu informatyzacli
i lqcznoSci w Areszcie Sled czym w Opolu, czlonek zespolu;

10) ppor. Cezary Mecwaldowski, inspektor w Zakladzie Karnym
w Kaliszu, czlonek zespolu.

s 2 .
Przewod niczqcy zes polu :

1) zwoluje posiedzenia zespolu;
2) ustala program posiedzefi zespolu;
3) przewodniczy posiedzeniom zespolu;
4) do dnia 16 stycznia 2012 r., w uzgodnieniu z Dyrektorem

Biura lnformatyki i t-qcznoSci Centralnego Zarzqdu Stuzby
Wiqziennej, zwanym dalej,,Dyrektorem", ustal i  harmonogram
prac zespolu;

5) moze zapraszac do udzialu w pracach zespolu inne osoby
celem konsultacj i  i  wydawania opini i ;

6) przedstawia Dyrektorowi Generalnemu Sluzby Wiqziennej
wyniki prac zespolu.

s 3 .
Wiceprzewodniczqcy zespolu w razie nieobecnoSci

przewodniczqcego zespolu zwoluje posiedzenia zespolu oraz im
przewod niczy.

s 4 .
Sekretarz zespolu sporzqdza:

1) protokoly z posiedzefi zespolu,
2) wersjq roboczq wytycznych.



1 .

2 .

3 .

s 5 .
Posiedzenia zespolu odbywajq siq w Centralnym Zarzqdzie Stuzby
Wiqziennej.
W uzasadnionych przypadkach posiedzenia zespolu mogA
odbywac siQ w innym miejscu, wskazanym przez
przewod niczqcego.
Koszty delegacji przewodniczEcego, wiceprzewodniczqcego,
sekretarza oraz czlonkow zespolu pokrywajq jednostki
organizacyjne Stuzby Wiqziennej, w ktorych petniq na stale sluzbq.

s 6 .
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem 15 grudnia 2011 r.
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