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Dyrektora Generalnego Slu2by Wiqziennei

z dnia JO wrze6nia 2010 r.

w sprawie organizacli wsp6lpracy miqdzynarodowei oraz podr62y slu2bowych

za granicq przedstawicieli SluZby Wiqziennei

Na podstawie art .  11 ust.  1 pkt 11" ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r .  o Sluzbie

Wigziennej [Dz. U. Nr 79, poz. 523) okresla siq,  co nastqpuje:

$ l .Wsp6ipraca miqdzynarodowa Iub pod162 slu2bowa poza granice kraju

przedstawiciel i  Slu2by Wiqziennej,  zwana dalei  , ,wyjazdem za granicq",  s iuZy real izacj i

zadari Slu2by Wiqziennej.

$ 2.  1.  Wsp6tpraca migdzynarodowa powinna byi  real izowana, w szczeg6lnoSci,

w oparciu o porozumienie o wsp6ipracy, zrvane dalej  , ,porozu mieniem".

2.  Projekt porozumienia powinien byi  poprzedzony wnikl iwq anal izq pod

wzglqdem celowoici ,  z uwzglqdnieniem zasad gospodarnoSci i  wzajemnoSci oraz

parafowany przez radcg prawnego.

3. Kopiq podpisanego porozumienia otrzymuje Dyrektor Generalny Slu2by

Wigziennej,  zwany dalej  , ,Dyrektorem Cencralnym", za poSrednictwem kom6rki

organizacyjnej  centralnego zarz4du Sluzby wigziennej, ' "v lasciwej rv sprarv,rch rvspolpracy

migdzynarodowej,  zwanej dalej  , ,1<om6rkq ds. ' ,vsp6ipracy miqdzynarodo"vej" .

S 3.  Zgodq na podpisanie porozumienia przez kierownika jednostki  organizacyj l te j

Slu2by Wigziennej oraz wryjazd za granicq funkcjonariusza SluTby Wiqziennej, zwanego

dalei , , funkcjonar iuszem", lub pracorvni l<a, wydaj e Dyrektor Generalny

$ 4. 1. Dyrektor Ceneralny, dyrektor okrqgowy Slu2by Wiqziennej, komendant

Centralnego Osrodka Szkolenia Slu2by Wiqziennej,  komendant oSrodka szkolenia Sluzby

Wiqziennej lub komendant o5rodka doskonalenia kadr Slu2by Wiqziennei podleglego

Dyrektorowi Generalnemu, w oparciu o propozycje zgloszone przez kierownikirw

podleglych iednosl .ek organizacyjnych Slu2by Wigziennej,  opracowujq roczne plany

wspolpracy m i  gdzynarodowej.

2. Roczny plan wsp6ipracy migdzynarodowej, przesylany jest do kom6rki ds'

wsp6ipracy miqdzynarodowej, w terminie do dnia 31 stycznia danego roku

kalendarzowego.

/,



3. Kierownicy jednostek organizacyjnych, o kt6rych mowa w ust. 1, sporz4dzaj4

informacje z real izacj i  rocznego planu wsp6ipracy miQdzynarodowej za dany rok

kalendarzorty i przesylaj4 do kom6rki ds. wsp6ipracy migdzynarodowe j, w terminie do

dnia 31 stycznia nastqpnego roku kalendarzowego.

$ 5.  1.  Wniosek w sprawie wyjazdu za granicq funkcjonar iuszy lub pracowni l<6w,

przedstawia Dyrektorowi Generalnemu, za po(rednictwem kom6rkr ds.  wsp6lpracy

miqdzynarodowej:
1) kierownik kom6rki organizacyjnej Centralnego Zarz4du Slu2by Wigziennej, w

odniesieniu do funkc.ionariuszy lub pracownik6w Centralnego Zarzqdu Slu2by

Wiqziennej;
2l dyrektor okrqgowy Slu2by Wiqziennej, w odniesieniu do funkcjonariuszy lub

pracownik6w okrqgowego inspektoratu Stu2by Wiqziennej;

3l  komendant Centralnego 0Srodka Szkolenia Slu2by Wigziennej,  komendant

o5rodka szkolenia Slu2by Wiqziennej lub komendant oSrodka doskonalenia kadr

Slu2by Wiqziennej,  podlegtego Dyrektorowi Generalnemu, w odniesieniu do

funkcjonar iuszy lub pracownik6w podleglej  mu jednostki  organizacyjnej  Slu2by

Wigziennej;

4l  dyrektor aresztu Sledczego, dyrektor zakladu karnego lub komendant o6rodka

doskonalenia kadr Stu2by Wiqziennej,  po uzyskaniu al<ceptacj i  dyrektora

okrggowego Slu2by Wigziennej,  w odniesieniu do funkcjonar iuszy lub

pracownik6w podleglej mu jednostki organizacyjnei SluZby Wiqziennej.

2. Wniosekw sprawie wyjazdu za granicg powinien zawiera(. w szczeg6lnoSci

1) dane personalne os6b;
2) okre3lenie miejsca i  czasu Lrwania w54azdu za granicg;

3l okreSlenie zad,an oraz uzasadnienie celowoSci wyjazdu za granicq, a tak2e

przewidl'r,vanych korzy3ci i spodziewanych efekt6w, mo2liwych do wykorzystania

w polskim system ie penitenciarnym;

4J om6wienie kwestii organizacyjnych i wskazanie os6b odpowiedzialnych za

o rgan iza cjq wyjazdu za gra n icq;

5) okre6lenie warunk6w ftnansowych oraz podpis gi6wnego ksiqgowego w

rozumieniu przepis6w o f inansach publ icznych.

$ 6, Dyrel<tor Generalny w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach moZe wyrazic

zgodq na inny tryb realizacji wsp6lpracy miqdzynarodowej orazwyjazd6w za granicA

$ 7. 1. Przewodniczqcy delegacji lub inna dsoba delegowana, w przypadku

wyjazd6w jednoosoborvych, zobowi4zana .iest do przedstawienia w terminie do 21 dni od



daty powrotu szczeg6lowego sprawozdania z realizacji zadaR

wykorzystania sluZbowego w dzialalno6ci Slu2by Wiqziennej.

poSrednictwem kom6rki  ds.  wsp6ipracy migdzynarodowej,

Dyrektor Generalny.
2.  Uczestnicy i , ty jazdu za granicq zobowiqzani s4

podr62y w terminie 7 dni od daty powrotu.

$ B. Zarz4dzenie wchodzi  w 2ycie z dniem podpisania.

SLUZBY WIIZ-IENNE.I

wraz z wnioskami do

Kopiq sprawozdania, za

niezwlocznie otrzymuje

do rozl iczenia koszt6w
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