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w sprawie powolania zespofu do spraw opracowania wytycznych w zakresie
standaryzacji i ujednolicenia zasad stosowania zabezpieczeri technic zno -ochronnvch w

jednostkach organizacyjnych SfuZby Wigziennej

Na podstawie $ 7 statutu Centralnego Zarz4du Siuzby Wigziennej, stanowi4cego
zal4cznrk do zarz4dzenia Nr 2I2/I\/CZSW Ministra Sprawiedliwosci z dnia5 listopada 2010
r' w sprawie nadania statutu Centralnemu Zarzqd,owi Sluzby Wigziennej (Dz. Urz. Min.
Sprawiedl. Nr 12, poz. 153) zarzqdzasig, co nastgpuje:

$ r .

1' Powoluje sig zesp6i ds. opracowania wytycznychw sprawie standaryzacji i ujednolicenia
zasad stosowania zabezpieczen techniczno - ochronnych w jednostk ach organizacyjnych
Sluzby Wigziennej , zwanych dalej ,,wytycznymi',.

2. w sktad zespolu, o kt6rym mowa w ust. 1, zwanego dalej ,,zespolem,,, wchodz4:
1) pplk Marek Lotczyk - starszy specjalista Biura Kwatermistrzowsko - Inwestycyjnego

centralnego zarz4du Slu2by wigziennej - przewodniczqcy zespolu;
2) pplk Bartosz Midkiewicz - starszy specjalista Biura Kwatermistrzowsko

Inwestycyjnego Centralnego Zarz1du Sluzby Wigziennej - wiceprzewodnicz4cy
zespolu;

3) por' Fryderyk olichwierowicz - specjalista Biura Ochrony i Spraw Obronnych
centralnego zarzEdu Sluzby wigziennej - sekretarz zespolu;

4) kpt. Tomasz Zaj4c - starszy specjalista Biura Ochrony i Spraw Obronnych
Centralne g o Zarzqdu S luzby Wi gziennej ;

5) kpt. Dariusz Malolepszy - starszy specjalista Biura Ochrony i Spraw Obronnych
Centralneg o Zarz4du Sluzby Wigziennej ;

6) por. Maciej Urbanczyk - starszy inspektor Biura Informatyki iLqczno(ci Centralnego
Zarzqdu S luzby Wi gziennej.

$ 2 .

l. Do zadah przewodnicz1cego zespolu nale|y:
1) ustalenie harmonogramu prac zespolu;
2) zwolywanie posiedzeri zespolu, ustaianie ich programu i przewodniczenie im;
3) przedstawienie Dyrektorowi Generalnemu Sluzby Wigziennej wynik6w prac zespoiu.
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Przewodnic zEcego zespolu w razie jego nieobecnoSci zastgpuje wiceprzewodnicz4cy

zespolu.

Do zada| sekretarza zespolu nale1y prowadzenie dokumentacji jego prac' w

szcze g6lnoSci sporz 4d zanre:

1) protokol6w z posiedzeri zespoiu;

2) roboczych wersji wYtYcznYch.
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1. Posiedzenia zespolu odbywaj4 sig w siedzibie centralnego zarz4du SluZby wigziennej w

Warszawie przy ul. Rakowiecktej 37a.

2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia zespolu mog4 odbywa6 sig w innym miejscu'

wskazanym przez przewodnic zqcego zespolu'
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Do udzialu w posiedzeniach zespolu jego przewodnicz4cy mo?;e powolywai ' za zgod4

Dyrektora Generalnego Slu2by Wigziennej, funkcjonariuszy lub pracownik6w Sluzby

wigziennej, niebgd4rych czionkami zespolu, posiadaj4cych odpowiednie kwalifikacje

merytoryczne.

$ s .

Termin opracowania projektu wytycznych i przedstawienia go Dyrektorowi Generalnemu

Slu2by Wigziennej ustala sig na dzieh 30 kwietnia 2013 r'
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Zarzadzenie wchodzi w |ycie z dniem 1 grudnia 2012 r'

Dyrektor GeneralnY

StuZby Wigziennej

Wlodarski


