
ZARZADZENTE nr8l t2O1O
Dyrektora Generalnego Stu2by Wigziennej

z dnia I listopada 2010 r.

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centralnemu Zarz4dowi

Slu2by Wiqziennej

Na podstawie S 6 statutu Centralnego Zarzqdu Stuzby Wiqziennej
stanowiqcego zalqcznik do zarzqdzenia Nr 21211OiCZSW Ministra
Sprawiedliwo6ci z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu
Centralnemu Zarz4dowi Sluzby Wigziennel zarzqdza sig, co nastqpuje:

s 1 .
Organizacjq wewnqtrznq i szczegolowy zakres zadan komorek
organizacyjnych Centralnego Zarzqdu Sluzby Wigziennej okre6la regulamin
o rg a n i za cyj n y sta n owi qcy zalqcznik do zar zqdzenia.

s 2 .
Traci moc zarzqdzenie nr 28 Dyrektora Generalnego Sluzby Wigziennej z dnia
13 sierpnia 2010r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Centralne mu Zarzqdowi Sluzby Wiqziennej.

s 3 .
Kierownicy komorek organizacyj nych Central ne go Zarzqdu Slu zby Wigzien nej
opracujE zakresy czynnoSci podlegtych im funkcjonariuszy i pracownikow w
terminie 30 dni od dnia wejScia w zycie niniejszego zarzEdzenia, o ile
koniecznoSc wydania tych zakresow czynnoSci wynika ze zmiany
merytorycznego zakresu dzialania komorki organizacyjnej, w stosunku do jej
zadan okre5lonych w zarzqdzeniu, o ktorym mowa w S 2.

s4 .
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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Zalqcznik do zarzqdzenia n r I 4t2Ot 0
Dyrektora Generalnego Slu2by Wiqziennej

z dnia. X.. . listopada 2010 r.

Reg ulami n organizacyj ny
Central n ego Zarzqdu SNu2by Wigziennej

Rozdzial 1
struktura organizacyjna centraln ego zarzeldu slu2by wigziennej

s  1 .
1. Strukturg organizacyjnq Centralnego Zarzqdu Stuzby Wiqziennej, zwanego

dalej,,Central n y m Zarzqdem", tworzq:
1) Kierownictwo:

a) Dyrektor Generalny Sluzby Wigziennej,
b) zastqpcy Dyrektora Generalnego Sluzby Wigziennej;

2) Biuro Dyrektora Generalnego stuzby wigziennej, w ktorego sktad
wchodzq:
a) Zespot Kontroli i Inspekcji,
b) Zespol Organizacji Wspolpracy Zewngtrznej,
c) Zespol Redakcji ,,Przeglqdu Wiqziennictwa polskiego" i ,,Forum

Penitencjarnego";
3) Biuro Dozoru Elektronicznego w sklad kt6rego wchodzi Zespol Obstugi

Centrali Monitorowania :
4) Biuro Kadr i szkolenia, w sklad ktorego wchodzi Zespol Sluzby

Medycyny Pracy i Bezpieczenstwa i Higieny pracy;
5) Biuro Penitencjarne w sklad ktorego wchodzi Zespol

Europejskich;
6) Biuro Ochrony i Spraw Obronnych;

Funduszy

7) Biuro Prawne, w sklad ktorego wchodzi Zespol do spraw skarg osob
Pozbawionych Wol nosci ;

8) Biuro Kwatermistrzowsko-lnwestycyjne, w sklad ktorego wchodzE:
a) Zespol Zamowien Publicznych,
b) lnspekcja Gospodarki Energetycznej Stuzby Wigziennej;

9) Biuro Budzetu, w sklad ktorego wchodzq:
a) Zespot Kontroli ZarzEdczej,
b) Zespol Rozliczen Projektow Realizowanych

Europejskich;
1O)Biuro Informacji istatystyki, w sktad ktorego wchodzq:

a) Zespol Informacji,
b) Zespol Operatorow Bazy Danych;

1 1) Biuro Stuzby Zdrowia;
12) Biuro Informatyki i t-qcznoSci;
13) Zespol Ochrony Informacji Niejawnych;
14) Zespot Audytu Wewngtrznego.

z Funduszy



2. W sklad Centralnego Zarzqdu, oprocz komorek organizacyjnych, o ktorych
mowa w ust.1, wchodzi Rada Duszpasterstwa Wiqziennego.

3. Przy Centralnym Zarzqdzie dziala Biuro Emerytalne Stuzby Wigziennej,
zwane dalej ,,Biurem Emerytalnym"; obstugq kadrowq, finansowq i
kwatermistrzowskq oraz realizacjq uprawnien funkcjonariuszy i
pracownik6w Biura Emerytalnego sprawujq wta6ciwe merytorycznie
komorki Centralne go Zarzqdu.

4. Wykaz stanowisk w Centralnym Zarzqdzie oraz liczbg i strukturq etat6w w
komorkach organizacyjnych oraz w Biurze Emerytalnym, okreSla Dyrektor
Generalny Sluzby Wiqziennej, zwany dalej ,,Dyrektorem Generalnym", w
odrgbnych przepisach.

Rozdziat 2
Tryb kierowania w Centralnym Zarzqdzie

s 2 .
1. Centralnym Zarzqdem kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy zastgpcow

Dyrektora Generalnego oraz kierownikow komorek organizacyjnych, o
ktorych mowa w S 1 ust. 1 pkt2-14.

2. Szczegolowy podzial kompetencji migdzy czNonkami Kierownictwa
Centralnego Zarzqdu, o ktorych mowa w S 1 ust. 1 pkt 1, okre6la odrqbne
zarzqdzenie Dyrektora Generalnego.

3. Dyrektor Generalny moze upowaZni6 poszczegolnych funkcjonariuszy lub
pracownikow Centralnego Zarzqdu do vuydawania w jego imieniu decyzji w
okreSlonych sprawach.

4. Dyrektor Generalny moZe powotywac kolegialne organy doradcze lub
opiniodawcze oraz tworzyc zespoly o charakterze statym lub do
wykonywania okreSlonych zadan.

s 3 .
Wydawanie jednostkom organizacyjnym Sluzby Wigziennej, zwanym dalej
,jednostkami organizacyjnymi", polecen i wytycznych, nalezy do wylqcznej
kompetencji Dyrektora Generalnego. Wydawanie poleceh i wytycznych przez
zastqpc6w Dyrektora Generalnego mo2e nastqpowac w zakresie ich
wla5ciwo5ci i upowa2nien udzielonych przez Dyrektora Generalnego.

s4 .
1. Biurem kieruje dyrektor biura, wydziatem naczelnik wydzialu, a zespolem

kierownik zespolu, z zastrzezeniem $ 6 ust. 3.
2. Na wniosek dyrektora biura mo2e byc powolany zastepca dyrektora biura.
3. Kierowanie zespolem moZe byc powierzone zastgpcy dyrektora biura, o ile

zespol wchodzi w sklad biura.
s 5 .

1. Dyrektor biura, naczelnik wydzialu oraz kierownik zespotu, zwani dalej
,,kierownikami komorek", wykonujq zadania w zakresie przypisanej
wlaSciwoSci rzeczowej, wyn i kajqcej z zadan Dyrektora Genera I neg o.



2' Kierownicy komorek mogE powolywac nieetatowe zespoly realizujqce
okreSlone przez nich zadania oraz Wznaczac podlegtycn' funkcjonariuszy
lub pracownikow do kierowania tymi zespolami. W szczegolnie
uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora biura lub naczelnifa
wydzialu, Dyrektor Generalny moze powolac etatowy zespol w ramach
biura lub wydziafu, realizujqcy okre6lone zadaniai kierownik zespolupodlega organizacyj nie dyrektorowi biura lub naczelnikowi wydziatu.

3. Kierownicy komorek moga bezposrednio zlecac porr.r"golnym
funkcjonariuszom. lub pracownikom wykonywanie zadan w okreslonym
przez nich zakresie.

4. Dyrektora biura zastqpuje w czasie jego nieobecnosci jego etatowy
zastgpca, a jezeli nie ma takiego zastgpcy, wskazany przezdyrektora biurafunkcjonariusz lub pracownik; 

-naczelnika 
wydzialu lub kierownika zespotu

zastgpuje wskazany przezniego funkcjonariusz lub pracownik.
5. Zastqpowanie kierownika kom-orki obejmuje wykonywanie zadan, o ktorych

mowa w regulaminie, chyba 2e kierownik komorki okreslil inny zakres
zastgpstwa.

6' Kierownik komorki organizacyjnej okre6la zakresy czynnoSci dlaposzczegolnych stanowisk sluzbowych.

s 6 .
1' Dyrektor Biura Budzetu - sprawuje funkcjg glownego ksiggowego budzetu

sfuzby wigziennej; zastgpca dyrektora'ei.;ra BuJzetu rirr*r;e funkcjggtownego ksiggowego Centralnego Zarzqdu; kierownik Zespolu Rozliczeh
Projektow Realizowanych z Funduszy Euiopejskich pelni funkcjq zastgpcygl6wnego ksiggowego Centralnego Zarzqdu. Na wniosek dyrektora Biura
Budzetu, Dyrektor Generalny moze powilrzyc wykonywanie obowiEzkow

_ glownego ksiggowego centrarnego zarzqdu innej osobie.
2' Dyrektor Biura Stuzby Zdrowia sprawujeleonoczesnie funkcjq Naczelnego

Lekar za Wi gzi e n n i ctwa .
3' Pelnomocnik do Spraw Ochrony lnformacji Niejawnych jest rownocze5nie

kierownikiem Zespolu ochrony Informacji lriiejawnyclr.

Rozdzial 3
ogolne zasady dzialania kom6rek organizacyjnych

s 7 .
1- Komorki organizacyjne wspotpracuiq migdzy sobq, a takze z jednostkami

organizacyjnymi, stowarzyszeniami, fundicjami, koSciotami i innymi
anvi.qzkami wyznaniowymi oraz instytucjami wykonujqcymi zadania na rzeczwykonania kar oraz Srodkow przymusu skutkijEcyirr' pozOawienie wolnoSci
oraz tymczasowego aresztowania.

2' w realizacji zadania obejmuiqcego zagadnienia kirku komorek
organizacyjnych, prowadzenie tego- zidania nllezy do komorki wiodqcej,
ktorej zakres dzialania obejmuje najwigcej zagadnien wystgpuiqcych wdanej sprawie.



3. Komorki organizacyjne wspolpracujqce, sE obowiqzane opracowac oraz
udostgpnic komorce wiodEcej niezbqdne mate riaty, informacje, wyjaSnienia
i opinie.
Dyrektor Generalny lub jego zastgpca moze Wznaczyc innq komorkq
wiodqcq, niz okreSlona w ust. 2.
Zadania wynikajqce z korespondencji zewnqtrznej adresowanej
bezpo6rednio do komorki organizacyjnej, a bgd4ce przedmiotem zakresu
dzialania innej komorki, powinny zostac przekazane do realizaqi przez
wlaSciwq merytoryczn ie komorkq organizacyj nq.

s 8 .
Dane liczbowe, informacje statystyczne i inne materiaty sluzbowe
dotyczqce danej komorki udostqpnia organom, instytucjom bqd2 innym
podmiotom zewnetrznym, kierownik tej komorki.
W sprawach dotyczqcych zakresu dzialania kilku komorek, dane, o ktorych
mowa w ust. 1, udostqpnia kierownik komorki wiodAcej, w porozumieniu z
kierownikami pozostatych kom6rek wspoldziataj4cych.
Informacje, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, Srodkom masowego przekazu
udostqpnia rzecznik prasowy Centralnego Zarzqdu Stuzby Wiqziennej.
Udostqpnianie wiadomo6ci o charakterze niejawnym odbywa siq w trybie i
na zasadach okreslonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, a
udostqpnianie informacji publicznej, w trybie i na zasadach okre5lonych w
przepisach o dostqpie do informacji publicznej.

s e .
1. Do akceptacji Dyrektora Generalnego sA zastrzehone nastgpujqce

dokumenty:
1) projekty aktow normatywnych;
2) korespondencja kierowana do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP,

Prezes6w Sqdu Najwyzszego, Naczelnego S4du Administracyjnego i
Najwyzszej lzby Kontroli, Prezesa i cztonkow Rady Ministrow, Ministra
Sprawiedliwo6ci, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo6ci,
Rzecznika Praw Obywatelskich, kierownikow urzgdow centralnych,
wojewodow, cztonkow kierownictwa organizacji spolecznych i
zawodowych szczebla centralnego, wladz ko6ciolow i zwiqzkow
wyznaniowych, czlonkow kierownictwa zwiqzkow zawodowych oraz
pisma dotycz4ce materialow kierowanych pod obrady Rady Ministrow
oraz komisji sejmowych i senackich;

3) wystqpienia do kierownikow centralnych organow penitencjarnych
innych pahstw;

4) porozumienia i protokoty miqdzynarodowe;
5) dokumenty o charakterze zasadniczym dla dzialalnoSci Sluzby

Wiqziennej lub wymagajqce podpisu Dyrektora Generalnego ze
wzg lgdow szczegol nych.

4 .

5.

1 .

2 .

3 .

4 .



2' W razie nieobec.no6ci Dyrektora Generalnego lub w innych uzasadnionych
wypadkach, dokumenty okresrone w usi. 1, podpisuje upowazniony
lastqpca Dyrektora Generalnego.

3' Pisma kierowane do podsekretirzy stanu, zastqpcow kierownikow urzgdow
centralnych, a takze wystqpienia do kierownik6w organizaqi i instytucji
spolecznych, politycznych i zawodowych nie zastrie2one do poopisl
Dyrektora Generalnego, moga podpisywac wtasciwi zastgpcy Dyrekiora
Generalnego, w zakresie swoich kompeiencji.

4' Dokumenty przedstawione do podpisu Dyrektora Generalnego powinny bycuprzednio parafowa ne przez wlaSciwego zastgpca Dyrektori deneralnego,jezeli dokumenty zostaly przygotowine przez komorkg organizacyjnq
podleglq temu zastqpcy, natomiast dokumenty przygotowane przez
kom6rkq organizacyjnq podlegtq bezpo6rednio Dyrektorowi Generalnemu,parafuje kierujqcy tq komorkq.

5' Dokumenty, z.ktorych mogqwynikac zobowiqzania finansowe i majqtkowe:
1) budzetu wigziennictwa podpisuje: Dyrektor Generalny lub - w ramachposiadanych upowaznien

parafowaniu ich przez dyrektora Biuia 
-gudzetu 

ruo .;egb zastqpcq, zzastrze2eniem ust. 6; przepis s 2 ust. 2 i s 6 ,rt.-1 stosuje'sig
odpowiednio;

2) centralnego zarzqdu podpisuje Dyrektor Generarny rub - w ramachposiadanych upowaznien wtasciwy jego zastqpca, po uprzednimparafowaniu ich przez glownego ksiqgowJgo Ceniialnego Zaizqdu lubjego zastepce, z zastrzezeniem ust.'6; przepis g 2 ust. 2 i s 6 ust. 1stosuje sig odpowiednio.
6' Umowy na dostawy, usNugi i roboty budowlane zawierane na rzecz

Centralnego Zarzqdu oraz w imieniu Centralnego Zarzqdu na rzeczjednostek organizacyjnych podpisuje: Dyrektor Genlrarny rub - w ramachposiadanych upowaZnieri - wla6ciwy jego zastgpca i (ierownik komorki
organizacyjnej posiadajqcy kompetencle io sprawowania bezpoSredniego
nadzoru nad wydatkowaniem Srodkow publicznych, zgodnie z odrqbnyiriprzepisami; przepis g 2 ust. 2 stosuje sig odpowiednio.

7. Pisma nie zastrzezone do podfisu 
-Dyrektora 

Generarnego rub jego
zastgpcow, podpisujq wlasciwi dyrektoizy biur, naczelnici wydzialow
i kierownicy zespolow w zakresie swojej 

-wtaSciwosci 
oraz upowaznie6

^ wydanych przez Dyrektora Generarnego ij-ego zastepcow.
8' Dyrektor biura, .naczelnik wydzialu fuO lie-rownik 

-zespolu 
moze okreSlicrodzale pism idokumentow, ktore moze podpisywac upowazniona przez

niego osoba. Upowaznienie do podpisywania pism i dokumentow powinno
by6 wystawione imiennie i na pismie. itejestr upowaznien dyrektora biura,naczelnika wydziatu lub kierownika zespotu prowadzi kierownik tej komorkiorganizacyjnej.

-  s 1 0 .
czynnoSci powodujqcych zobowiqzania finansowe

i Centralnego Zarzqdu, kierownicy komorek

Propozycje decyzji i
budzetu wigziennictwa



organizacyjnych uzgadniajq z odpowiednim gtownym ksiggowym oraz
kierown i kam i wla6ciwych ko morek org a n izacyj nych.

s  1 1 .
Kierownik komorki organizacyjnej, za zgodq Dyrektora Generalnego, moZe
Wznaczy6 podlegtemu funkcjonariuszowi albo pracownikowi inne, niz siedziba
Centralnego Zarzqdu, miejsce wykonywania obowiqzkow sluzbowych, jezeli
rodzl wykonywanych zadan nie stoi temu na przeszkodzie, a przemawia za
tym, w szczegolno6ci, miejsce zamieszkania funkcjonariusza lub pracownika.

Rozdzial 4
Kolegium Dyrektora Generalnego

s  12 .
1, Dyrektor Generalny zwoluje, w zalezno6ci od potrzeb, jako radq

o charakterze opiniodawczym, konsultacyjnym i doradczym, kolegium
Dyrektora Generalnego, zwane dalej,,Kolegium".

2. Do zadah Kolegium nale2y wyrazanie opinii, doradztwo i konsultowanie w
istotnych sprawach zwiqzanych z realizaqq ustawowych zadafi Stuzby
Wiqziennej, a tak2e zagadnieri i problemow wymagajqcych
przedyskutowan ia I u b rozwi qzania bqd2 przyg otowan i a pro p ozy qi dzialan
systemowych.

3. W sktad Kolegium wchodzq: Dyrektor Generalny, jego zastqpcy i
kierownicy komorek organ izacyjnych.

4. Posiedzeniom Kolegium przewodniczy Dyrektor Generalny, bqd2
Wznaczona przez niego osoba.

5. Do udzialu w posiedzeniach Kolegium mogE byc zapraszane inne osoby, w
zalelno$ci od rodzaju spraw bgdqcych przedmiotem posiedzenia Kolegium.

6. Dyrektor Generalny okre6la termin, formy i miejsce posiedzenia Kolegium
orazzaprasza osoby, o ktorych mowa w ust. 5.

7. Ustalenia Kolegium, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego, sE
przekazywane wlaSciwym komorkom organizacyjnym albo osobom do
realizacji lub wiadomoSci.

8. Obstugq Kolegium zapewnia dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Sluzby
Wigziennej.

Rozdzial 5
Podstawowe zadania kierownikow kom6rek organizacyjnych oraz zakres

dzialania kom6rek organizacyjnych

s 13.
Kierownik komorki organ izacyj nej jest obowiqzany stwarzac waru n ki :

1) sprawnej realizaqi zadan sluzbowych;
2) ksztattowania wlaSciwych postaw etycznych;
3) wta6ciwej atmosfery Srodowiska pracy i komunikacji interpersonalnej;
4) doskonalenia zawodowego.



s 14.
1. Do podstawovvych zadan kierownika komorki organizacyjnej nalezy

kierowanie, organizowanie i koordynowanie pracy podlegiej 
- 

komorki
organizacyjnej, a w szczegolnoSci:
1) ustalanie planu pracy podlegtej komorki

podejmowanie dziatah dla zapewnienia srodkow
zaplan owanych dzialan:

organizacyjnej oraz
i warunkow realizacji

porozumieniu z
Wigziennej
nadzorowanej

2) state doskonalenie organiza$i wewngtrznej oraz metod i form dzialania;
3) wspolpraca z kierownikami innych komorek organizacyjnych

centralnego zarzqdu w zakresie niezbqdnym do wykonywania
obowiqzkow sluzbowych ;

4) prowadzenie systematycznego nadzoru i kontroli wewngtrznej w
stosunku do podleglych funkcjonariuszy i pracownikow, zwanych dalej
,,personelem", oraz prowadzenie nadzoru i kontroli zewnqtrznej w
stosunku do jednostek organizacyjnych w powierzonym zakresie
dzialania, a w szczegolnosci:
a) planowanie, organizowanie i koordynowanie - w

dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego Stuzby
kontroli jednostek organizacyjnych w zakresie
dzialalnoSci,

b) zapewnienie uczestnictwa personelu w kontrolach organizowanych
przez Biuro Dyrektora Generalnego sluzby wigziennej,

c) informowanie dyrektora Biura Dyrektora 
-Generalnego 

Sluzby
Wigziennej o ustaleniach kontroli dokonanych w jednostkach
organizacyjnych i skierowanych do nich wystqpieniach pokontrolnych
oraz przekazywanie do Biura Dyrektora Generalnego Stu2by
Wigziennej informacji niezbgdnych do prowadzenia ewidencji kontroii
zewnqtrznych przeprowadzo nych przez centra I ny zarzqd;

5) organizowanie wykonania zadaft z zakresu obronnosci, wedlug zasad
ustalonych przez Dyrektora General nego ;

6) podejmowanie przedsiqwzigc organizacyjno-technicznych i
ekon om icznych, za pewn iaiqcych efektywn q real i iici g zadan;

7) udostgpnianie Pelnomocnikowi do Spraw Otnrony Informacji
Niejawnych informacji i danych majEcych znaczenie dla funkcjonowanii
systemu ochrony informacji niejawnych;

8) zabezpieczanie danych osobowych przed ich nieuprawnionym
przetwarzaniem w trybie i na zasadach okreslonych w odrgbnych
przepisach;

9) wykonywanie zadan zwiqzanych z realizacjq przepisow o dostqpie do
informacji publicznej.

2. Kierownicy kom6rek organizacyjnych sE upowaznieni do:
1) reprezentowania Centralnego Zarzqdu i udzielania opinii w sprawach

objgtych zakresem dzialania tej komorki organizacyjnej, a nie
zastrze2onych dla Dyrektora Generalnego ijego zastqpcow, a takze w
sprawach przekazanych na podstawie slczegolnych imiennych



upowaznien przez Dyrektora Generalnego; rejestr upowaznief
Dyrektora Generalnego prowadzi Biuro Prawne;

2) ustalania i aktualizaqi zakresow czynno6ci podleglego personelu oraz
powolywania, w ramach swojej komorki organizacyjnej, nieetatowych
zespolow specjal istycznych ;

3) nadzorowania przestrzegania stanu dyscypliny sluzbowej i dyscypliny
pracy podleglego personelu;

4) wnioskowania w sprawach stosunku sluzbowego i stosunku pracy oraz
przyznawania nagrod, zapomog, odznaczen i wyroznien;

5) udzielania podlegtemu personelowi pisemnych upowazniefi do
samodziel nego podejmowan ia decyzj i i pod pisywania korespondencj i ;

6) ustalania planow urlopow podleglego personelu.

s  15 .
1. Do zakresu dziatania komorek organizacyjnych nale2y, w szczegolnoSci:

1) planowanie, organizowanie i koordynowanie w porozumieniu z
dyrektorem Biura Kadr i Szkolenia - szkolenia specjalistycznego oraz
doskonalenia zawodowego fu n kcjonariuszy i pracown i kow od powied nich
pionow sluzb;

2) podejmowanie przedsiqwzigc organizacyjnych i ekonomicznych
zapewniaj4cych efektywnq realizacjg zadan nalozonych na komorkq
organizacyjnE;

3) opracowywanie program6w i planow dzialania z zakresu dzialania
komorki organ izacyj nej ;

4) sporzqdzanie okresowych analiz, ocen, informacji, sprawozdan i
prognoz z zakresu dzialania komorki organizacyjnej;

5) przygotowywanie projektow poleceh i wytycznych dla jednostek
organizacyjnych z zakresu dzialania komorki organizacyjnej;

6) wspotdzialanie z wlasciwymi komorkami organizacyjnymi naczelnych i
centralnych organ6w administracji pafistwowej oraz terenowymi
organam i ad min istracji rzqdowej i organam i samorzqdu terytorialnego ;

7) opracowywanie projektow aktow prawnych z zakresu dziatania komorki
organizacyjnej oraz opiniowanie projekt6w aktow prawnych;

8) udzielanie wyjaSnien dotyczqcych przepisow z zakresu dziaNania
komorki organ izacyj nej ;

9) sprawowanie kontroli dzialalnoSci okrggowych inspektorat6w Sluzby
Wiqziennej oraz podleglych jednostek organizacyjnych, w zakresie
dzialania komorki organizacyjnej, oraz przedkladanie odpowiednich
wniosk6w i propozycji wynikajqcych z tej dzialalno6ci Dyrektorowi
Generalnemu i wta5ciwym jego zastqpcom;

10) prowadzenie tematycznych rejestrow aktow prawnych oraz zbiorow
tekstow przepisow dotyczqcych zakresu dzialania komorki
organizacyjnej;

1 1) opracowywanie materiatow informacyjnych i analitycznych dotycz4cych
dziatalno6ci komorki organizacyjnej na potrzeby Sejmu i Senatu RP,
Rady Ministrow, Ministra SprawiedliwoSci oraz w innych wypadkach,



gdy zaistnieje taka koniecznoSc;
12) realizacja wnioskow pokontrolnych Najwy2szej lzby Kontroli i innych

organow kontrolnych, dotyczqcych zakresu dzialania komorki
organizacyjnej oraz nadzorowanie i inicjowanie wykorzystania wynikow
kontroli;

1 3) inicjowanie wymiany doSwiadczer'r migdzy jednostkami organizacyjnymi ;
14) wspolpraca z rzecznikiem prasowym Centralnego Zarzqdu Sluzby

Wiqziennej;
1 5) przechowywanie sprawozdan i materialow z postqpowan wyjaSniajqcych

z zakresu dzialania lub nadzoru danej komorki organizacyjnej.
2. Do komorek organizacyjnych, oprocz zadafi, o ktorych mowa w ust. 1,

nalezy wykonywanie zadan wynikajqcych z innych przepisow oraz
zleconych przez Dyrektora Generalnego ijego zastqpcow.

s 16.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale, spory kompetencyjne
z zakresu dziafania komorek organizacyjnych rozstrzyga Dyrektor Generalny.

Rozdzial 6
Szczeg6lowy zakres dzialania komorek organizacyjnych

s  17 .
Biuro Dyrektora Generalnego Slu2by Wigziennej

1. Biuro Dyrektora Generalnego sluzby wigziennej, zwane dalej ,,Biurem
Dyrektora Generalnego", jest odpowiedzialne za obstugg prezydialnq
Dyrektora Generalnego i jego zastgpcow, organizowanie kontaktow
krajowych i migdzynarodowych, przygotowywanie material6w
informacyjnych i analitycznych dotyczqcych wiqziennictwa, organizowanie i
koordynowanie przedsiqwzig6 promujqcych sNuzbq wigziennq,
organizowanie ikoordynowanie dostgpu do informacji publicznq,
przygotowywanie i organizowanie wydawania organow prasowych
Centralnego Zarzqdu, inicjowanie, planowanie i przeprowadzanie kontroli
zewngtrznych jednostek organizacyjnych, a tak2e nadzorowanie
i koordynowanie realizacji zadan w jednostkach organizacyjnych w zakresie
wla6ciwoSci rzeczowej biura.

2. Do zakresu dzialania Biura Dyrektora Generarnego nalezy, w
szczegolnoSci:
1) koordynowanie dzialan dotyczqcych opracowywania programow

dzialania i planow pracy Centralnego Zarzqdu oraz przedstawianie
okresowych informacji o ich wykonaniu;

2) organizowanie posiedzefi Kolegium Dyrektora Generalnego oraz
odpraw, narad i konferencji z udzialem Dyrektora Generalnego ijego
zastqpcow;
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3) organizowanie udzialu Dyrektora Generalnego i jego zastgpcow
wprzedsiqwzigciach zewnqtrznych, dokonywanie roboczych ustalen
z organizatorami;

4) prowadzenie harmonogramow spotkan, uroczysto6ci i wyjazdow z
udzialem Dyrektora Generalnego i jego zastgpcow;

5) przygotowywanie wystqpien okolicznoSciowych oraz korespondencji
okoliczno6ciowej dla Dyrektora Generalnego i jego zastqpcow;

6) koordynowanie, organizowanie i nadzor nad zgodno6ci4 z
ceremonialem Stuzby Wiqziennej przedsiqwziqc z udzialem Dyrektora
Generalnego i jego zastqpcow;

7) nadzorowanie i koordynowanie nadawania sztandar6w jednostkom
organizacyjnym i odznak okoliczno6ciowych (honorowych) oraz
prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

8) przygotowywanie korespondencji zastrzelonej do akceptacji Dyrektora
Generalnego, kierowanej do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP,
Prezesa Rady Ministrow, czlonk6w Rady Ministrow, kierownikow
urzgdow centralnych i Rzecznika Praw Obywatelskich - po zasiqgniqciu
stanowi s ka wlaSciwej merytoryczn ie ko m6 rki orga n izacyj nej ;

9) przygotowywanie niezbgdnych material6w analitycznych, informacji i
danych dotyczqcych wiqziennictwa ;

10) wspoldziatanie w przygotowywaniu zalohen oraz koordynacja prac
zwiqzanych z opracowywaniem informacji o gt6wnych kierunkach
dzialania wi gzi e n n i ctwa ;

1 1) organizowanie kontaktow migdzynarodowych Dyrektora Generalnego i
jego zastqpcow oraz sprawowanie nadzoru nad takE wspolpracq
prowadzo nE przezjednostki organ izacyj ne;

12) przygotowywanie porozumieh o wspolpracy migdzynarodowej
zawieran y ch przez Dyrektora Generalnego ze sluzbami penitencjarnymi
innych krajow;

13) koordynowanie wspolpracy z odpowiednimi formacjami innych pafistw
orazz organizacjami miqdzynarodowymi na podstawie zawartych umow
i porozumief miqdzynarodowych;

14) organizowanie zagranicznych wyjazd6w funkcjonariuszy i pracownikow
Sluzby Wiqziennej oraz przyjmowanie w Polsce delegacji zagranicznych
przybywajqcych na zaproszenie Dyrektora Generalnego i jego
zastgpcow;

15) utrzymywanie kontaktow z instytucjami paristwowymi zajmujEcymi siq
sprawami miqdzynarodowymi oraz organizacjami pozarzqdowymi
wspolpracujqcymi ze stuzbami penitencjarnymi innych kraj6w;

16) koordynowanie dziatan zwiqzanych z upowszechnianiem do6wiadczef
zawodowych uzyskiwanych w toku wymiany zagranicznej;

17) koordynacja umieszczania na stronie internetowej SluZby Wiqziennej
informacji w jqzyku obcym;

18) organizowanie tlumaczenia dokumentow na potrzeby Centralnego
Zarzqdu;
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19) organizaqa sekretariatow Dyrektora Generalnego i jego zastgpcow oraz
sprawowanie nadzoru nad ich funkcjonowaniem;

20) prowadzenie kancelarii korespondencji jawnej oraz nadzor nad
obiegiem tej korespondencji;

21) kwalifikowanie i rozdzielanie korespondencji oraz przygotowywanie jej
do dekretacji;

22) prowadzenie i koordynacja prenumeraty prasy i czasopism.
3. W sktad Biura Dyrektora Generalnego wchodzE:

1) Zespot Kontroli i Inspekcji;
2) Zespol O rg an i zacj i Wspolpracy Zewnqtrznej ;
3) Zespol Redakcji ,,Przeglqdu Wiqziennictwa Polskiego" i ,,Forum

Penitencjarnego".
4. Zespolami, o kt6rych mowa w ust. 3 pkt 1-3, kierujq:

1) Zespolem Kontroli i lnspekcji - zastgpca dyrektora Biura;
2) Zespotem Organizacji Wspotpracy Zewnqtrznej - kierownik Zespolu;
3) Zespolem Redakcji ,,Przeglqdu Wiqziennictwa Polskiego" i ,,Forum

Penitencjarnego" - redaktor naczelny w randze kierownika Zespofu.
5. Do zakresu dziatania zespolow, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1-3 nalezy, w

szczeg6lno6ci:
1) ZespoN Kontroli i Inspekcji:

a) opracowywanie rocznych planow kontroli kompleksowych jednostek
organizacyjnych i ich realizaqa oraz okresowych planow kontroli
p roblemowych Central n e go Tarzqdu,

b) przeprowadzanie kontroli doralnych oraz inspekcji zaktadow karnych
i aresztow Sledczych oraz przeprowadzanie kontroli dzialalnosci
jednostek organizacyjnych w zakresie zleconym przez Dyrektora
Generalnego,

c) przeprowadzanie, w trakcie czynnoSci kontrolnych wykonywanych w
jednostkach organizacyjnych, bezpoSrednich rozmow z
funkcjonariuszami i pracownikami Sluzby Wigziennej oraz osobami
pozbawionymi wolno5ci, w celu wysluchania i zbadania zglaszanych
przez nich spraw oraz oceny prawidlowoSci istniej4cych relacji,

d) sporzqdzanie protokol6w i sprawozdan z przeprowadzonych kontroli
oraz projektow vuystqpien pokontrolnych i przedktadanie ich
Dyrektorowi Generalnemu,

e) biezqce informowanie Dyrektora Generalnego, jego zastgpcow oraz
Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego o stwierdzonych w trakcie
kontroli istotnych nieprawidlowo6ciach i naruszaniu przepisow prawa,

0 sprawowanie nadzoru nad terminowoSciq nadsylania przez
kierownikow kontrolowanych jednostek organizacyjnych informacji o
sposobie wykonania poleceh, zaleceh i wnioskow pokontrolnych, z
wyj4tkiem informacji dotyczqcych polece6, zalecefi i wnioskow z
kontroli zewnqtrznych przeprowadzanych pzez inne komorki
organ izacyj ne Central neg o Zarzqdu,

g) prowadzenie ewidencji kontroli zewnqtrznych przeprowadzonych
przez Central ny Zarzqd,
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h) gromadzenie i przechowywanie nadeslanych do Centralnego
Zarzqdu sprawozdan i protokotow z kontroli jednostek
organizacyjnych przeprowadzanych przez organy zewngtrzne.

2) Zespol Org an i zacj i Wspolpracy Zewn gtrznej :
a) wspotpraca z instytucjami i osrodkami naukowymi, organizacjami

pozarzqdowymi, stowarzyszeniami oraz ko6ciolami i zwiqzkami
wyznaniowymi w celu propagowania i umacniania pozytywnego
wizerunku Stuzby Wigziennej,

b)wspotpraca z placowkami edukacyjnymi w ramach szeroko pojqtej
profi laktyki spotecznej,

c) inicjowanie badan naukowych sprzyjajqcych rozwojowi pracy
penitencjarnej oraz propagowanie ich w praktyce,

d) organizowanie i koordynowanie przedsiqwzigc promujqcych i
upowszechniajqcych dzialania podejmowane przez Stuzbg
Wigziennq,

e) prowadzenie ewidencji jednostek organizacyj nych,
f) wydawanie biuletynu informacyjnego Sluzby Wigziennej oraz

organizowanie material6w reklamowych i promocyjnych o Sluzbie
Wigziennej,

g) nadzor i koordynowanie wspolnie z Biurem lnformatyki i Lqczno6ci
zadah zwiqzanych z realizacj4 przepisow o dostgpie do informacji
publicznej w Centralnym Zarzqdzie,

h) prowadzenie wspolnie z Biurem Informatyki i t qczno6ci Biuletynu
I nformacji Publicznej.

6. ,,Przeglqd Wiqziennictwa Polskiego" i ,,Forum Penitencjarne" sE organami
prasowymi Centralnego Zarzqdu. Zasady funkcjonowania,,PrzeglEdu
Wigziennictwa Polskiego" oraz ,,Forum Penitencjarnego" okre6laj4
odrgbne przepisy.

s 18.
Biuro Dozoru Elektronicznego

1. Biuro Dozoru Elektronicznego jest odpowiedzialne za nadzor merytoryczny
i techniczny nad funkcjonowaniem systemu dozoru elektronicznego,
w zakresie okreslonym przepisami ustawy z dnia 7 wrzeSnia 2007 r.
o wykonywaniu kary pozbawienia wolno6ci poza zakfadem karnym
w systemie dozoru elektronicznego oraz za prawidlowe funkcjonowanie
Centrali Monitorowania, stanowiqcej element tego systemu.

2. Do zakresu dzialania Biura Dozoru Elektronicznego naleZy,
w szczegolno6ci:
1) administrowanie i obstuga Centrali Monitorowania;
2) koordynacja pracy kierownikow jednostek organizacyjnych w zakresie

realizacji zadan wynikajqcych z ustawy o wykonywaniu kary
pozbawienia wolno6ci poza zakladem karnym w systemie dozoru
elektronicznego;



3) standaryzaqa procedur stosowanych w jednostkach organizacyjnych w
ztuiqzku z fu n kcj o n owa n i e m syste m u d ozo ru e I e ktro n i czn e g o ;

4) nadzor nad dzialaniami podejmowanymi przez kierownikow jednostek
organizacyjnych w zwiqzku z realizacjqzadan wynikajqcych z ustawy o
wykonywaniu kary pozbawienia wolnoSci poza zakladem karnym w
systemie dozoru elektronicznego;

5) opracowywanie projektow aktow prawnych i innych dokumentow
zv,tiqzanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolnoSci w systemie
dozoru elektronicznego ;

6) prowadzenie statystyki dotyczqcej funkcjonowania systemu dozoru
elektronicznego;

7) wspolpraca z podmiotami uczestnicz4cymi w wykonywaniu kary
pozbawienia wolno6ci w systemie dozoru elektronicznego,
w szczegolno5ci z sqdziami penitencjarnymi, sEdowymi kuratorami
zawodowymi, prokuratorami i adwokatami;

8) wspolpraca z wtaSciwymi komorkami organizacyjnymi Ministerstwa
SprawiedliwoSci w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolnosci
w systemie dozoru elektronicznego;

9) prowadzenie dzialalnoSci informacyjnej i dzialalno6ci promujqcej
stosowanie systemu dozoru elektronicznego;

1 0)organizowanie szkoleri dotyczqcych systemu dozoru elektronicznego.
3.W sklad Biura wchodzi Zespot Obstugi Centrali Monitorowania, ktorym
kieruje, podlegty dyrektorowi Biura, kierownik Zespolu. Do zakresu zadan
Zespolu nalezy, w szczeg6lnoSci:

1) rejestrowanie, gromadzenie, przetwarzanie, odtwarzanie,
przechowywanie, zabezpieczanie i przekazywanie uprawnionym
organom danych osobowych skazanych odbywajqcych karq
pozbawienia wolnosci poza zakladem karnym w systemie dozoru
elektronicznego oraz informacji o przestrzeganiu przez skazanego
obowiqzku pozostawania w miejscu dozorowania bqd2 zakazu
przebywania w okre6lonych miejscach lub zbli2ania siq do okreslonej
osoby;

2) wspotpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za infrastrukturq
telekom u ni kacyjnq i energety cznqna terenie Rzeczypospolitej Polskiej ;

3) kontakt telefoniczny z osobami monitorowanymi.

s 1e.
Biuro Kadr i  Szkolenia

1. Biuro Kadr i Szkolenia odpowiedzialne jest za realizacjg strategii
zarzqdzania zasobami ludzkimi oraz rozwoju zawodowego personelu
wigziennego. Organizuje i nadzoruje sfuzbg medycyny pracy,
Swiadczenia socjalne oraz dzialalno5c majEcq na celu zwigkszenie
bezpieczenstwa, poprawQ warunkow sluzby i pracy.
Ponadto Biuro Kadr i Szkolenia prowadzi sprawy kadrowe, etatowe,
szkoleniowe i socjalne Centralnego Zarzqdu.
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2. Do zakresu dzialania Biura Kadr i Szkolenianale2y, w szczeg6lnoSci:
1) przygotowywanie propozycji zasad polityki kadrowej, planow etatowych

oraz planow zatrudnienia i funduszu wynagrodzen personelu
wiqziennego;

2) sprawowanie nadzoru nad realizacjq powyzszych zadan przez
jed nostki organ izacyj ne;

3) przygotowywanie i ocena merytoryczna projektow wniosk6w
personalnych w sprawach ze stosunku sluzbowego i stosunku pracy
kierowanych do Dyrektora Generalnego , w odniesieniu do personelu
ktorego jest przeto2onym sluzbovvym oraz przelozonym wla5ciwym w
sprawach osobowych;

4) prowadzenie spraw ze stosunku sluzbowego, oraz archiwizacja akt
osobowych personelu, o ktorym mowa w pkt 3, oraz dyrektorow szk6l
przywiqziennych;

5) opracowywanie niezbqdnych materiatow analitycznych, informacji,
danych, ocen oraz prognoz w sprawach pozostaj4cych w nadzorze
Dyrektora Generalnego oraz w sprawach, w ktorych wystqpuje on jako
organ ll instancji w postgpowaniu administracyjnym oraz jako vty2szy
przelo2ony dyscypl i n a rny;

6) analizowanie procesow zwiqzanych z odpowiedzialnosciq
dyscyplinarnq funkcjonariuszy oraz informacji o przestgpczo6ci w
srodowisku personelu wigziennego;

7) tworzenie rezerwy kadrowej poprzez ustalanie i monitorowanie strategii
rekrutacji do sluzby, systemow ocen oraz opracowywanie propozycji
kierunkow szkolenia oraz doskonalenia zawodowego;

B) planowanie Srodkow finansowych, sprawowanie nadzoru nad
realizaqq zadan dydaktycznych okre6lonych w harmonogramie oraz
nad efektywnosciq prowadzonych przedsiqwzigc edukacyjnych ;

9) sprawowanie nadzoru nad Centralnym Osrodkiem Szkolenia Sluzby
Wiqziennej i o6rodkami szkolenia oraz nadzoru dydaktycznego nad
o6rodkami doskonalenia kadr Sluzby Wiqziennej;

10)planowanie podzialu Srodkow na dziafalno5c socjalnq, organizacja
imprez o charakterze centralnym dla personelu wiqziennego, realizaqa
swiadczen z funduszu socjalnego emerytow i rencistow Sluzby
Wigziennei a tak2e sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem tego
funduszu przezjednostki organizacyjne;

11)rozpatrywanie skarg, prosb i wnioskow skladanych przez personel
wigzienny.

3. W sktad Biura wchodzi Zespol Stuzby Medycyny Pracy i Bezpieczehstwa
i Higieny Pracy. Do zakresu dzialania Zespotu nalezy, w szczegolnoSci:

1) organizowanie i nadzorowanie profilaktycznq opieki zdrowotnej
realizowanej przez jednostki medycyny pracy w jednostkach
organizacyjnych;

2) przeprowadzanie okresowych kontroli w jednostkach stuzby medycyny
pracy;

3) opracowywanie zadan dla jednostek medycyny pracy, zgodnie z
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kwalifikacjami zawodowymi osob w nich zatrudnionych;
4) opracowywanie zasad wspoldzialania jednostek medycyny pracy z

dyrektorami okrggowymi sluzby wiqziennej, dyrektorami zakladow
karnych, aresztow Sledczych i komendantami osrodkow szkolenia i
osrodkow doskonalenia kadr, w celu zapewnienia odpowiedniej do
potrzeb dostgpno6ci do Swiadczen zdrowotnych oraz wymiany informacji
stuz4cych ochronie zdrowia pracujqcych i bezpieczefstwu jednostki
organizacyjnej;

5) opiniowanie regulaminow organizacyjnych jednostek medycyny pracy,
okreslajqcych organizacjq, tryb i porzqdek udzielanych swiadczeh
zdrowotnych z zakresu ich dzialania;

6) monitorowanie warunkow pracy i potrzeb sluzby medycyny pracy;
7) prowadzenie statystyki wykonywanych zadan przezjednostki medycyny

pracy oraz opracowywanie informacji o sposobie realizacji tych zadan;
8) monitorowanie funkcjonowania systemu intenruencji (gtownie

psychologicznej) po zdarzeniach traumatycznych;
9) analizowanie szkodliwych dla zdrowia fizycznego i psychicznego zjawisk

majqcych zwiqzek z warunkami sluzby i pracy;
10) inicjowanie, wdrazanie i nadzorowanie programow prozdrowotnych

skierowanych do funkcjonariuszy i pracownikow sluzby wigziennej;
11) opracowywanie wstgpnych projektow akt6w prawnych w zakresie swojej

wfaSciwoSci;
12) organizowanie szkoleri z zakresu medycyny pracy dla personelu

jednostek medycyny pracy.
4. Zespol sluzby Medycyny Pracy i Bezpieczehstwa i Higieny pracy

wspoldziala, w szczeg6lnosci, z komisjami lekarskimi podleglymi
ministrowi wlasciwemu do spraw wewnqtrznych, jednostkami
badawczo-rozwojowymi, ktorych dzialalno6c sluzy ochronie zdrowia
pracujEcych, wojewodzkimi oSrodkami medycyny pracy, Panstwowq
lnspekcjq Pracy, Pafstwowq Inspekcjq Sanitarnq, sluzbq medycyny
pracy innych sluzb mundurowych, a tak2e ze zwiqzkiem zawodowym
funkcjonariuszy i pracownikow Sluzby Wigziennej. Zespol wspoldziala
rowniez z Polskim Towarzystwem Medycyny Pracy, polskim
Towarzystwem Psychologicznym, samorzqdami zawodowymi lekarzy,
pielqgniarek, psychologow.

5. Zespot stuzby Medycyny Pracy i Bezpieczehstwa i Higieny pracy
utrzymuje kontakty z miqdzynarodowymi organizaqami medycyny pracy
w zakresie wymiany doSwiadczen oraz realizacji wspolnych programow
prozdrowotnych dotyczqcych Srodowiska pracy.

6. Do zakresu dzialania Zespolu Sluzby Medycyny Pracy i Bezpieczehstwa
i Higieny Pracy w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy wobec
funkcjonariuszy i pracownikow stuzby wigziennej narezy, w
szczegolnoSci:

1) organizowanie, doskonalenie i nadzorowanie funkcjonowania systemu
jednolitego postgpowania dla realizacji ustawowych obowiqzkow
kierownikow jednostek organizacyjnych w zakresie bezpieczenstwa i
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higieny pracy oraz warunkow jej wykonywania;
analiza stanowisk pracy i stuzby pod kqtem czynnikow szkodliwych lub
uciqzliwych;
organizowanie i nadzorowanie funkcjonowania systemu informacji o
zagrozeniach zawodowych i Srodkach zapobiegajEcych tym
zagrozeniom,
nadzorowanie realizacji zadaft przez sluzbq bezpieczehstwa i higieny
pracy w jednostkach organizacyjnych;
realizowanie zadah stuzby w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy w
Centralnym Zarzqdzie;
analizowanie stanu bezpieczenstwa i higieny pracy iwypadkowo5ci oraz
przedstawianie propozycji przedsigwzigc organizacyjnych i technicznych
majqcych na celu zapobieganie zagrozeniom Zycia i zdrowia oraz
poprawe warunk6w stuzby i pracy.

s 20.
Biuro Penitencjarne

1. Biuro Penitencjarne jest odpowiedzialne za nadzor organizacyjny i
merytoryczny nad stosowaniem Srodkow i metod oddzialywania
penitencjarnego, inicjowanie i nadzorowanie spraw dotycz4cych
zatrudnienia osob pozbawionych wolno6ci, pozyskiwanie zagranicznych
Srodkow pomocowych sluzqcych rozwojowi postgpu w zakresie
efektywnoSci wykonywania kary pozbawienia wolno6ci i tymczasowego
aresztowania oraz organizowanie i koordynowanie zadan rzecznika
prasowego Dyrektora Generalnego.

2. Do zakresu dzialania Biura Penitencjarnego nalely, w szczegolno5ci:
1) ustalanie i realizacja zadan z zakresu prowadzenia szkol

przywigziennych oraz ksztalcenia, doksztalcania i doskonalenia
zawodowego w aresztach sledczych i zaktadach karnych;

2) ustalanie struktury organizacyjnej i sieci oddzialow systemu
terapeutycznego dla skazanych uzale2nionych, skazanych z
niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, w tym skazanych z
art.197-200 Kodeksu karnego za przestgpstwa popelnione w zwiqzku z
zaburzeniami preferencji seksualnych, a takhe kierunk6w realizacji
oddziatywafi terapeutycznych prowadzonych w tym systemie
wykonywania kary pozbawienia wolnoSci;

3) ustalanie struktury organizacyjnej i sieci oSrodkow diagnostycznych;

4) okreSlanie potrzeb finansowych oraz wyznaczanie kierunk6w
oddziatywah w zakresie przygotowania skazanych do readaptacji
spolecznej oraz udzielania pomocy osobom opuszczajEcym zaklady
karne i areszty Sledcze;

2)

3)

4)

5)

6)

t 7



5) koordynowanie zadafi realizowanych przez jednostki organizacyjne,
zleconych resortowi sprawiedliwoSci w rzqdowych programach, w
zakresie polityki spolecznej, zwlaszcza przeciwdzialania problemom
uzaleznien, z wylqczeniem programow terapii substytucyjnej i przemocy
domowej, w odniesieniu do osob pozbawionych wolnoSci;

6) wspoldzialanie z przedstawicielami koSciotow i zwiqzkow wyznaniowych
w zakresie wykonywania praktyk i postug religijnych oraz nadzor nad
realizacj4 prawa osadzonych do korzystania z wolnoSci religijnej;

7) wsp6lpraca z organami administracji rzqdowej, samorzqdu
terytorialnego i organizacjami pozarzqdowymi w zakresie przygotowania
skazanych do readaptacji spolecznej;

8) planowanie potrzeb i podziat na jednostki organizacyjne Srodkow
fi nansowy ch przeznaczonych n a d zialal nosc pen iten cj a rnq;

9) inicjowanie potrzeb i kierunkow dzialalno5ci szkoleniowej kadry
penitencjarnej;

10) dokonywanie ocen organizacji i prowadzenia oddzialywah
pe n iten cjarnych w j ed nostkach org an izacyj nych ;

1 1) sprawowanie nadzoru nad realizailq oddziatywari penitencjarnych w
poszczegolnych systemach wykonywania kary pozbawienia wolnoSci,
typach i rodzajach zaktadow karnych oraz prawidlowo6ciq realizacji
zadan przez komisje penitencjarne ;

12) sprawowanie nadzoru nad indywidualizacjq wykonywania kary
pozbawienia wolno6ci, w szczegolnosci wobec wybranych grup
skazanych, zwNaszcza mlodocianych oraz kobiet, w tym kobiet
przebywajqcych z dziecmi w domach dla matki i dziecka, a takze
skazanych, wobec ktorych stosowane sA Srodki terapeutyczne,
skazanych tzw. niebezpiecznych, skazanych na karq 25 lat lub
dozywotniego pozbawienia wolnosci;

13) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem przez jednostki organizacyjne
dzialalno6ci prewencyjnej zwiqzanej, w szczeg6lnoSci, z
bezpieczehstwem osadzonych, w tym w zakresie przeciwdzialania
zdarzeniom nadzv,ryczajnym i negatywnym przejawom podkultury
przestqpczej;

14) sprawowanie nadzoru nad organizacjq i merytorycznq dzialalnosciq
osrodkow diag nostycznych ;

15) sprawowanie nadzoru nad dzialalnosciq pedagogicznq szkof
przywiqziennych oraz organizacjq nauczania i szkolenia kursowego
osadzonych;
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16)sprawowanie nadzoru nad organizowaniem i udzielaniem pomocy w
zakresie przygotowania skazanych do readaptacji spolecznej oraz
udzielania pomocy osobom opuszczajacym zaklady karne i areszty
Sledcze;

17) sprawowanie nadzoru nad dzialalno6ciq kulturalno-oswiatowq,
edukacyjnq, sportowE i spolecznq, prowadzonq w jednostkach
organizacyjnych w stosunku do osadzonych;

18) sprawowanie nadzoru nad poprawnosciq danych zawartych w
Centralnej Bazie Osob Pozbawionych WolnoSci Noe.NET w zakresie
informacj i pen itencjarnych ;

1 9) sprawowanie nadzoru nad rozmieszczeniem skazanych;

20) nadzor nad wychowawczqfunkcjq pracy;

21) sprawowanie nadzoru nad prawidlowo6ci4 zatrudniania osob
pozbawionych wolnoSci i przestrzeganiem ich praw i obowiqzkow oraz
prowadzeniem dokumentacji zatrud n ien iowej ;

22)sporzqdzanie informacji statystycznych oraz zestawien dotyczqcych
wielko6ci i struktury zatrudnienia osob pozbawionych wolno6ci;

23)przygotowanie zato2efr budzetu wigziennictwa w zakresie limitu etatow
oraz Srodkow na wynagrodzenia osobowe osadzonych zatrudnionych
przy pracach porzqdkowych i pomocniczych wykonywanych na rzecz
jednostek organizacyjnych, przygotowanie projektu rozdzialu
przydzielonych Srodkow oraz nadzor nad ich prawidlowym
gospodarowaniem;

24) inicjowanie i koordynowanie dzialan dotyczqcych poszukiwania nowych
miejsc zatrudnienia dla osadzonych;

25) prowadzenie szkoleh specjalistycznych oraz doskonalenia zawodowego
funkcjonariuszy i pracownikow Stuzby Wiqziennej zajmujqcych sie
zatrudnianiem os6b pozbawionych wolno6ci;

26) udzielanie wyjaSniefi dotyczqcych przepisow z zakresu zatrudnienia
os6b pozbawionych wolnosci;

27 ) opracowywan ie materiatow informacyjnych i analitycznych dotyczqcych
tematyki zatrudnienia osob pozbawionych wolnosci;

28) sprawowanie nadzoru nad prawidlowoSciq sporzqdzania miesigcznych
sprawozdan statystycznych MS ZK-z i sporzEdzanie sprawozdania
zbiorczego;
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29) opracowywanie i opiniowanie projektow aktow prawnych dotycz4cych
tematyki zatrudnienia osob pozbawionych wolnosci;

30) sporzqdzanie zbiorczej analizy rocznej dotyczqcej zatrudniania
osadzonych;

31) wspolpraca z organizacjami zewnqtrznymi w zakresie respektowania
uprawnien osadzonych zwiqzanych z zatrudnieniem w trakcie pobytu w
jednostce penitencjarnej ;

32) wspolpraca z przywigziennymi zakladami pracy w zakresie zatrudnienia
i nauczania zawodu osob pozbawionych wolno6ci.

3. Ponadto Biuro Penitencjarne uczestniczy w ksztaltowaniu polityki
informacyjnej Dyrektora Generalnego, a w szczegolno6ci:

1) realizuje obstugq medialnq Dyrektora Generalnego;

2) wypracowuje obowiqzujqce w Stuzbie Wiqziennej zasady kontaktow ze
Srodkam i masoweg o przekazu;

3) monitoruje i analizuje informacje prezentowane w Srodkach masowego
przekazu dotycz4ce wiqzien nictwa ;

4) projektuje i przeprowadza kampanie informacyjno-promocyjne
dotycz4ce spraw istotnych dla wigziennictwa;

5) koordynuje dziatalnosc rzecznikow prasowych jednostek
organizacyjnych oraz okreSla standardy ich dzialania;

6) prowadzi stronq internetowq wigziennictwa.

4. w sklad Biura wchodzi Zesp6t do spraw Funduszy Europejskich, do
ktorego zadan nalezy, w szczegolnoSci:
1) opracowywanie i przedkladanie informacji dotycz4cych mozliwosci

pozyskiwania przez sluzbq wigziennq Srodkow finansowych
pochodzqcych ze 2rodel zagranicznych ;

2) inicjowanie dzialan zmierzajqcych do pozyskiwania przez Centralny
Zarzqd Srodkow finansowych pochodz4cych ze 2rodel zagranicznych;

3) wspotpraca z instytucjami i organizacjami zewnqtrznymi w zakresie
pozyskiwania i realizacji przez Centralny zarzqd programow
finansowanych ze srodkow zagranicznych;

4) uczestnictwo w konsultacjach spolecznych prowadzonych przez
instytucje wdrazajqce programy zagraniczne w Polsce;

5) przygotowywanie na podstawie materialu przekazanego od wtaSciwych
merytorycznie komorek organizacyjnych wnioskow aplikacyjnych do
program6w finansowanych ze srodkow zagranicznych;
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6) wspolpraca z komorkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania
doku mentow sluzqcych wla5ciwej realizacj i projektow finansowanych ze
Srodkow zagranicznych oraz koordynacja i nadzor dzialan
podejmowanych na ich podstawie;

7) przygotowywanie, na podstawie informacji komorek organizacyjnych,
zaangahowanych w realizacjq projektow zagranicznych, opracowan,
sprawozdafi, analiz i innych dokumentow i przekazywanie ich
wtaSciwym instytucjom zewn gtrznym ;

8) wspolpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania
5 rod kow fi n a n sowych poch od zqcych ze 2r odel zagr anicznyc h ;

9) przygotowywanie zestawien, okre5lajqcych zaangahowanie jednostek
organizacyjnych w realizacjq programow zagranicznych w zakresie
meryto ryc znej dziatal nosci Zespolu ;

10) inicjowanie i koordynacja wspolpracy migdzynarodowej prowadzonej
ptzez Centralny Zarzqd w ramach programow zagtanicznych;

11) kontrola prawidlowoSci wykonania projektow zagranicznych
realizowanych przezjednostki organizacyjne w przypadku projektow, za
realizacjq ktorych jest odpowiedzialny Centralny Zarzqd,

s  21 .
Biuro Ochrony i Spraw Obronnych

1. Biuro Ochrony i Spraw Obronnych jest odpowiedzialne za inicjowanie i
nadzorowanie dzialalnoSci jednostek organizacyjnych w zakresie
zapewnienia w nich porzqdku i bezpieczenstwa oraz realizaQi przez nie
zadan obronnych.
2. Do zakresu dzialania Biura Ochrony i Spraw Obronnych nale2y, w
szczegolnoSci:
1) opracowywanie projektow nowelizacji przepisow obowiqzujqcych oraz

projektow nowych akt6w prawnych reguluj4cych dziatalno56 ochronnE
i obronnq;

2) wspoludzial w rozpoznawaniu systemow ochrony w zakladach karnych
i aresztach Sledczych;

3) wyznaczanie zakladow karnych i areszt6w Sledczych celem utworzenia
oddzialow dla skazanych i tymczasowo aresztowanych stwarzajqcych
powazne zagrozenie spoleczne albo powazne zagro2enie dla
bezpieczenstwa zakladu, opiniowanie wnioskow w zakresie ich
transportowania miqdzy jednostkami otaz sprawowanie nadzoru
i kontroli nad postqpowaniem z tq kategoriq osadzonych;

4) analizowanie postqpu technicznego w zakresie zabezpieczefi
techniczno - ochronnych i inicjowanie ich wdrazania w zaktadach
karnych i aresztach Sledczych we wspolpracy z Biurem
Kwatermistrzowsko - Inwestycyjnym i Biurem lnformatyki i t-qcznoSci;
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5) nadzorowanie i koordynowanie ochrony przeciwpozarowej
w jednostkach organizacyjnych oraz przedsiqbiorstwach
przywigziennych;

6) wspotdzialanie z Komendq .GlownE 
policji i z Komendq Gtownq

Panstwowej Strazy Pozarnej w organizowaniu dzialan oihronnych
w zakladach karnych i aresztach sledczych na zasadach okreSlonych
w odrgbnych przepisach;

7) wspotdzialanie z Dyrektorem Centralnego Biura Sledczego Komendy
Gtownej Policji w przedmiocie ochrony osobistej swiadki koronnego
odbywajqcego karg pozbawienia wolno6ci lub tymczasowo
aresztowanego, przebywaiacego w zakladzie karnym lu-b areszcie
Sledczym;

8) wspolu dzial w okreSlaniu zasad i zalecen w zakresie ochrony osobistej
Swiadka koronnego, o ktorym mowa w pkt 7;

9) nadzorowanie i organizowanie przedsiqwziqc zwiqzanych
z gospodarowaniem uzbrojeniem w jednostkach oiganizacyjnych;

10) nadzorowanie i organizowanie wykorzystania psow sluzbowych
i specjalnych w jednostkach organizacyjnycir;

1 1) organizowanie systemu alarmowania funkcjonariuszy Centralnego
Zarzqdu oraz sprawowanie nadzoru nad systemami alarmowania
w jednostkach organizacyjnych ;

12) zapewnienie ochrony budynku Centralne go Zarzqdu w porozumieniu
z Pelnomocnikiem ochrony Informacji Niejawnych centralnego
Zarzqdu;

13) gromadzenie i przechowywanie planow ochrony jednostek
organizacyjnych;

14) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem stanowisk dowodzenia
w jednostkach organizacyjnych ;
organizowanie i prowadzenie szkolen obronnych dla kadry kierowniczejjednostek organizacyjnych i osob odpowiedziilnych = r"Lli=rciq zadan
obronnych w tych jednostkach;

1 5 )

16) organizowanie i nadzorowanie zadan z zakresu obronnosci
w central nym zarzqdzie i jed nostkach organ izacyj nych ;17) nadzor nad opracowywaniem i aktualiz6waniem" [l"no* operacyjnychjednostek organizacyjnych w warunkach zewngtrznego zagro2enia
bezpieczehstwa panstwa i wojny;

1B) nadzor nad organizacjq szczegolnej ochrony obiektow jednostek
organizacyjnych- jako jednostek waznych dla bezpieczefistwa
i obronno6ci pahstwa;

19) nadzor nad realizaciq zadan zwiqzanych z miritaryzaciq iednostekorganizacyjnych;
20) wspolpraca z Biurem ochrony Informacji Niejawnych i spraw

Obronnych w Ministerstwie Sprawiedliwo6ci-w zairesie przygotowah
obronnych;

21) nadzor nad systemem ,,stafych dy2urow" w jednostkach
organizacyjnych;
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1 .

2 .

22) planowanie srodkow finansowych niezbgdnych do realizacji zadan
obron nych, wypos aZ:ania j ed noste k o rga n izacyjnych w zabezpiecze n ia
techniczno - ochronne oraz w sprzgt uzbrojenia;

23) organizowanie przy wspoludziale z dyrektorem Aresztu Sledczego
w Warszawie Mokotowie ochrony transportu warto5ci pieniqznych
Centralnego Zarzqdu;

24) sprawowanie nadzoru nad prawidtowym wykorzystaniem Grup
I ntenruencyjnych Stuzby Wigziennej ;

25) prowadzenie ewidencji zdarzen nadzv,tyczajnych kategorii A,
przetwarzanie informacji w tym zakresie oraz przekazywanie
sprawozdan z czynnoSci wyja6niajqcych wla6ciwym merytorycznie
komorkom organizacyjnym.

s 22.
Biuro Prawne

Biuro Prawne jest odpowiedzialne za obslugg prawna Dyrektora
Generalnego i jego zastepcow oraz ochrone prawn4 Centralnego Zarzqdu,
atak2e zatatwianie skarg, pro6b iwnioskow osob pozbawionych wolno6ci.
Do zakresu dzialania Biura Prawnego nale2y, w szczegolno6ci:
1) przygotowywanie i opiniowanie zawieranych umow oraz porozumien

pomigdzy Centralnym Zarzqdem a innymi podmiotami;
2) przygotowywanie opinii prawnych oraz doradztwo prawne dla

kierown i ctwa Central neg o ZarzEdu;
3) wspoludzial w ksztattowaniu prawa w zakresie dotycz4cym

wigziennictwa poprzez:
a) opracowywanie pod wzglqdem legislacyjnym, przygotowanych przez

wtaSciwe kom6rki organizacyjne projekt6w aktow prawnych, a tak2e
udzial w ich uzgadnianiu,

b) przygotowywanie, na podstawie opinii wla5ciwych kom6rek
organizacyjnych, stanowiska Centralnego Zarzqdu do resortowych i
pozaresortowych aktow prawnych,

c) udzial w konferencjach resortowych dotyczqcych merytorycznego i
prawnego uzgodnienia projektow przepisow zwiqzanych z zakresem
dziaNania C e ntra I n e go Zarzqdu,

d) uczestniczenie - z upowaznienia Dyrektora Generalnego - w pracach
ustawodawczych podkomisji i komisji Sejmu iSenatu;

4) ochrona prawna interesow Centralnego ZarzEdu oraz sprawowanie
obslug i prawnej poprzez'.
a) zastqpstwo procesowe Dyrektora Generalnego przed sqdami

administracyjnymi i powszechnymi,
b) opiniowanie projektow um6w zawieranych przez Centralny Zarzqd,
c) upowszechnianie precedensowych opinii prawnych i orzeczefi

s4dowych w jednostkach organizacyjnych,
d) ustalanie wiEzqcej dla jednostek organizacyjnych wyktadni przepisow

Dyrektora Generalnego oraz innych resortowych aktow prawnych,
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e) wykonywanie innych zadan w zakresie obstugi prawnej,
wynikajqcy ch z od rgbnych przepisow;

5) sprawowanie nadzoru w zakresie obslugi prawnej jednostek
organizacyjnych;

6) prowadzenie rejestru szczegolnych imiennych upowaznien wydanych
przez Dyrektora Generalnego do dzialania w jego imieniu;

7) prowadzenie rejestru przepisow prawnych wydawanych przez Dyrektora
Generalnego oraz ich gromadzenie i przechowywanie;

B) prowadzenie rejestru umow cywilno-prawnych oraz zawieranych w
obrocie gospodarczym przez Centralny Zarzqd;

9) prowadzenie informacji i dokumentacji prawnej;
10) prowadzenie archiwum Centralnego Zarzqdu oraz sprawowanie

nadzoru nad pracE archiw6w i pracq kancelaryjnq w jednostkach
organizacyjnych;

1 1) prowadzenie spraw dotyczqcych szkod w majqtku jednostek
organizacyjnych nalez4cych do wtasciwoSci Dyrektora Generalnego
oraz sprawowanie nadzoru nad postqpowaniami w sprawach o szkody
prowadzonym i pzez jednostki org an izacyj ne ;

12) sygnalizowanie Dyrektorowi Generalnemu i jego zastgpcom o
uchybieniach w dzialalno5ci jednostek organizacyjnych w zakresie
przestrzegania prawa oraz informowanie o skutkach tych uchybieri, a
tak2e zapoznawanie Dyrektora Generalnego i jego zastgpcow o
zmianach prawa w zakresie dziaNalnoSci Sluzby Wigziennej.

3. W sktad Biura wchodzi Zespol do spraw Skarg Osob Pozbawionych
Wolno6ci, ktorym kieruje, podlegty dyrektorowi Biura, kierownik Zespolu. Do
zakresu zadan Zespolu naleZy, w szczegolno6ci:
1) zalatwianie skarg, pro6b i wnioskow w sprawach osob pozbawionych

wolno6ci;
2) prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczo6ci zwiqzanej z

problematyk4, o ktorej mowa w pkt 1;
3) sprawowanie nadzoru nad dzialalnosciE jednostek organizacyjnych w

zakresie, o ktorym mowa w pkt 1.

s 23.
Bi u ro Kwaterm istrzows ko-l nwestycyj ne

1. Biuro Kwatermistrzowsko-lnwestycyjne jest odpowiedzialne za
planowanie zaopatrzenia w Srodki techniczne, dzialalnosc
inwestycyjno-remontowq dotyczqcq jednostek organizacyjnych i
sprawowanie nadzoru nad catoksztattem dzialalnoSci jednostek
organizacyjnych wzakresie infrastruktury logistycznej, dotyczqcej
realizacji uprawnief osadzonych i personelu, koordynowanie i
podejmowanie dzialan zapewniajqcych efektywne funkcjonowanie
przywigziennych zaktadow pracy, a tak2e sprawowanie obstugi
log istycznej Centralnego Zarzqdu.

2. Do zakresu dzialania Biura Kwatermistrzowsko-lnwestycyjnego
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nalezy, w szczegolnoSci:
1) nadzor nad dzialalnoSciq jednostek organizacyjnych w zakresie

zakwaterowania, wyposazenia w sprzgt kwaterunkowy, zywienia
i zaopatrzenia osadzonych w odzieZ, bieliznq i obuwie oraz
zapewnienia im Srodkow i warunkow do utrzymania higieny
osobistej;

2) nadzor nad gospodarkq materialowq, energetycznq oraz
eksploatacjq urz4dzen technicznych i Srodkow transportu
w jednostkach organizacyjnych ;

3) nadzor nad gospodarkq nieruchomoSciami w jednostkach
organizacyjnych;

4) nadzor nad dzialalnosciq podlegtych jednostek organizacyjnych
w zakresie przepisow mieszkaniowych;

5) nadzor nad dzialalno6ciq podlegtych jednostek organizacyjnych
w zakresie przepisow mundurowych;

6) nadzor nad dzialalno6ciq podlegtych jednostek organizacyjnych
w zakresie przepis6w ochrony Srodowiska;

7) nadzor nad funkcjonowaniem okrqgowych sktadnic mundurowych
oraz bezposredni nadzor nad funkcjonowaniem Centralnej
Sklad n icy Magazynowej ;

8) nadzor nad dzialalno6ci4 inwestycyjno-remontow4 w jednostkach
organizacyjnych;

9) opracowywanie projektu budzetu wiqziennictwa w czq5ci
dotyczqcej pozaplacowych wydatkow biezqcych;

10) opracowywanie planow zakupow realizowanych centralnie,
finansowanych ze Srodkow budzetowych;

1 1) sporzqdzanie okresowych analiz, sprawozdan oraz informacji
dotyczqcych wydatkow pozaplacowych ponoszonych
na funkcjonowanie wigziennictwa ;

12) opracowywanie rocznych i wieloletnich planow rzeczowo-
finansowych w zakresie inwestycji i remontow;

13) sporzqdzanie okresowych analiz i sprawozdan z dziatalnoSci
inwestycyjnej i remontowej ;

14) opiniowanie programow inwestycji i wnioskow remontowych
dla zadan, ktorych okres realizacji przekracza rok budzetowy;

15) opiniowanie umow dotyczEcych realizacji inwestycji
infrastrukturalnych (zaopatrzenie w wodg, gaz, cieplo, energig
elektrycznq, odprowadzenie Sciekow);

16) opracowywanie projektow decyzji w sprawach mieszkaniowych, w
ktorych organem kwaterunkowym jest Dyrektor Generalny;

17) organizowanie i prowadzenie szkolen z zakresu spraw
kwatermistrzowsko-inwestycyjnych dla kadry kierowniczej
jednostek organizacyjnych i osob odpowiedzialnych za realizailg
zadan kwatermistrzowsko-inwestycyjnych w tych jednostkach;

18) prowadzenie prac standaryzacyjnych i integracyjnych w zakresie
nad zorowan ej dzialal no6ci jed nostek org a n i zacyj nych ;
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19) zapewnienie wlasciwego funkcjonowania kolumny transporlowej
Centralnego Zarzqdu;

20) prowadzenie gospodarki eksploatacyjnej, zabezpieczenie
materialowo-techniczne oraz realizacja zadan inwestycyjnych
na rzecz Centralnego Zarzqdu oraz Biura Emerytalnego;

21) utrzymanie we wlasciwym stanie technicznym pomieszczen
zajmowanych przez Centralny Zarzqd i Biuro Emerytalne;

22) prowadzenie ewidencji skladnikow majEtku truualego i obrotowego
centralnego zarzqdu oraz rozliczanie osob materialnie
odpowiedzialnych za powierzone mienie;

23) prowadzenie spraw ntiqzanych z wykonywaniem przez Ministra
sprawiedliwosci funkcji organu zalo2ycielskiego w stosunku do
przywiqzien nych przed si gbiorstw paristwowych, dzialaj 4cych przy
jednostkach organizacyjnych oraz sprawowanie nadzoru nad
dziafalnoSciq gospodarstw pomocniczych jednostek
organizacyjnych;

24) prowadzenie kontroli finansowo-gospodarczych przywiqziennych
przedsi gbiorstw paristwowych ;

25) sprawowanie nadzoru oraz koordynowanie dzialan zwiqzanych
z funkcjonowaniem pahstwowego funduszu celowego - Funduszu
Rozwoju Przywigziennych Zakladow Pracy, a w szczegolnosci
obstu g a org a n izacyj n a, nadzor n ad prawidtowosci q przekazywa n ia
Srodkow na rachunek Funduszu, opiniowanie wnioskow
o udzielenie pomocy finansowej oraz kontrola sposobu
wykorzystania Srodkow tego funduszu ;

26) opracowywanie projektow planow finansowych oraz sporzqdzanie
okresowych sprawozdan z wykonania zatwierdzonych pranow
finansowych Funduszu Rozwoju Przywigziennych zakradow
Pracy;

27) prowadzenie spraw i akt osobowych dyrektorow przywigziennych
przedsiqbiorstw panstwowych ;

28) przedstawianie Dyrektorowi Generalnemu kandydatur
na stanowiska dyrektorow przywigziennych przedsigbiorstw
panstwowych oraz wnioskowanie o ich odwolanie;

29) przygotowywanie projektow zasad wynagradzania oraz propozycji
nagrod rocznych dla dyrektor6w przywiqziennych zakladow pracy;

30) opracowywanie wytycznych i zalohen do planow finansouryrch,
przyjmowanie sprawozdan finansowych oraz sporzqdzanie
sprawozdan zbiorczych w zakresie dzialalnosci gospodarstw
pomocniczych;

31) sporzqdzanie informacji, zestawien i analiz dotyczqcych wynikow
e ko n o m i cznych pr zywiqzie n n ych za klad ow p racy ;

32\ udzial w postqpowaniach przygotowawczych zwiqzanych
z tworzeniem, lqczeniem, podzialem i rikwidacjq przywigziennych
zakladow pracy;

33) wspolpraca z organizacjami zwiqzkowymi dzialajqcymi



w przywiQziennych zakladach pracy;
34) inicjowanie i organizowanie przedsiqwziqc majqcych na celu

' 
promocjq przywigziennych zaktad6w pracy oraz ich wyrobow;

35) inicjo*inif i inspirowanie kierownikow jednostek organizacyjnych' 
oraz dyrektorow przywigziennych zaktadow pracy do dzialan

zapewnialqcych sprawna organizacjq zatrudnienia, a tak1e

maksymainailos6 miejsc pracy dla osob pozbawionych wolno6ci;

36) prowiOzenie ewidencji stempli i pieczqci uzytkowanych
w Central nYm Zarzqdzie -

3. W ramach Biuia dziala, na podstawie odrqbnych przepis6w, Inspekcja

Gospodarki Energetycznej Sluzby Wiqziennej'
4. W sitaO Biura wJfro-Ozi Zespot Zamowien Publicznych, ktorym kieruje,

podlegty dyrektorowi Biura, kierownik Zespolu. Do zakresu zadan

Zespolu nale2Y, w szczegolno6ci.
1) prowadzenie spraw zwiqzanych z przygotowaniem i realizacj4

zamowien PublicznYch;
2) nadzor n"d dziatalnosciq jednostek organizacyjnych w zakresie, o

ktorym mowa w Pkt 1.

s 24.
Biuro Bud2etu

1. Biuro Budzetu realizuje zadania w zakresie obslugi dysponenta glownego

srodkow budZeiowych, jak i dysponenta trzeciego stopnia' DzialalnoSc

onelmuie caty ,akres 
-budzetowania 

i obslugi finansowej, lqcznie z

prowadzeniem ksiqgowoSci i sprawozdawczo6ci'
2. Do zadafi Biura naleZy, w szczegolnoSci'
1) wykonywanie funkcii dysponenta glownego czg6ci budzetu panstwa,
' 
poiostajEcych we wti6ciwoSci Dyrektora Generalnego, w tym rowniez w

odniesieniu do Srodkow przeznaczonych na finansowanie projektow z

udzialem Srodkow Unii Europejskiej, w tym w szczegolnosci:
a) organizacja i kierowanie procesem planowania budzetowego w

wiqziennictwie, w tYm:
-opracowywinie materialow do projektu ustawy budzetowej

obejmujqiych m.in. plany zeczowe zadan realizowanych ze

Srodkow"budzetowych jednostek organizacyjnych (na formularzach

okre5lony ch przez M inistra Fi nans6w),
-opt".o*anie i przekazanie do resortu projektu planu finansowego

na rok nastgpny, zgodnego z kwotami wynikajqcymi z projektu

ustawy budZetowej,
- sporzqdzanie zbiorczYch
budZetowych,

planow dochodow i wYdatk6w

- opracowYwanie harmonogramu
budzetowych,
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- sporzadzanie planow dochodow i wydatkow wynikajqcych z ustawy
budzetowej dla jednostek bezposrednio podlegtych Dyrektorowi
Generalnemu,
- opracowanie materialow do wieloletniego Planu Finansowego
Panstwa w zakresie wigziennictwa,

b) przygotowywanie projektow decyzji w sprawie zmian w pranie
finansowym wigziennictwa oraz ich ewidencja;
c) dokonywanie redystrybucji srodkow finansowych dla dysponentow
nizszego stopnia;
d) prowadzenie spraw zwiqzanych z przekazywaniem i rozliczaniem
Srodkow z rezenv celowych;
e) prowadzenie ewidencji ksiggowej;
f) sporzqd zanie lqcznych sprawozdafi budzetowych i finansowych;
g) opracowywanie zbiorczych okresowych informacji z przebiegu
wykonywania zadafi oraz dochodow i wydatk6w realizowanych przez
wigziennictwo, a tak2e podejmowanie, dzialan zmierzajqcych
do prawidlowego wykonania budzetu;
h) sprawowanie nadzoru i kontroli nad calo6ciq gospodarki finansowej
podlegtych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, zglaszanie
potrzeb w zakresie przeprowadzenia kontroli ich dzialalnosci, a w
szczegolno6ci:

-przeprowadzanie kontroli finansowej w podlegtych jednostkach w
zakresie proces6w zwiqzanych z gromadzeniem i
rozdysponowywaniem srodkow pienigznych oraz gospodarowaniem
mieniem,
-opracowanie rocznej informacji o funkcjonowaniu kontroli
finansowej w wiqziennictwie, w tym o stwierdzonych przypadkach
naruszenia dyscypliny finansow publicznych,

i) obsluga finansowa projektow wspotfinansowanych z budzetu Unii
Europejskiej oraz innych Zrodel niepodlegajqcych zwrotowi, a w
szczegolnoSci:

-kontrola formalno-rachunkowa kopii dowodow ksiggowych
dokumentuj4cych kwalifikowalnosc wydatkow poniesionych przez
podlegte jednostki,
-sporzqdzanie zbiorczych wnioskow o platnosd, obejmujqcych
wydatki kwalifikowane zrealizowane w ramach projektow przez
podlegte jednostki,

j) koordynacja zadan w zakresie zapewnienia przez
Generalnego funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i
kontroli zarzqdczq;

2) wykonywanie zadan Centralnego Zarzqdu jako dysponenta Srodkow

Dyrektora
efektywnej

budzetu pahstwa trzeciego stopnia, w
Srodkow przeznaczonych na finansowanie
Unii Europejskiej, w tym w szczegolno6ci:

a) opracowywanie projektow planow dochodow i wydatkow oraz
przygotowywanie wnioskow dotyczqcych przeniesien w planie finansowym,

tym rowniez w odniesieniu do
projekt6w z udzialem Srodkow
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b) biez4ce sprawowanie nadzoru nad prawidlowym wykonywaniem
planu dochodow iwydatkow pvez komorki organizacyjne,

c) prowadzenie rachunkowo6ci,
d) opracowywanie rocznych i miesigcznych harmonogramow wydatkow

jednostki,
e) wykonywanie obowiqzk6w platnika podatku dochodowego od osob

fizycznych oraz na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne,
f) obstuga finansowo - ksiggowa ZFSS,
g) obstuga kasowa,
h) realizacja projektow ze Srodkow zagranicznych niepodlegajqcych

zwrotowi.
i) sporzqdzanie sprawozdan budzetowych,
j) organizacja inwentaryzacji skNadnikow majqtkowych;

3) obstuga ksiggowa Funduszu Rozwoju Przywiqziennych Zakladow Pracy;
4) obsluga finansowo ksiqgowa Srodkow Funduszu Pomocy

Postpenitencjarnej;
5) sprawowanie nadzoru nad realizacjq zadafi w zakresie postqpowania z

przedmiotami warto6ciowymi i Srodkami pieniqznymi osob pozbawionych
wolnoSci.

2. W sktad Biura Budzetu wchodzi Zespol Kontroli Zarzqdcz$ i Zespol
Rozliczen Projektow Realizowanych z Funduszy Europejskich.
3. Do zadan Zespolu Kontroli Zarzqdczej nalezy, w szczegolnoSci:
1) koordynacja zadafi w zakresie zapewnienia przez Dyrektora Generalnego

funkcjonowania adekwatnej, skutecznel i efektywnej kontroli zarzqdczei w
jed nostkach organizacyj nych ;

2\ przeprowadzanie kontroli finansowej w podlegtych jednostkach w zakresie
procesow zwiqzanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem Srodkow
pienigznych oraz gospodarowaniem mieniem;

3) analiza protokolow z kontroli finansowych zarzqdzonych przez dyrektorow
okrggowych Stuzby Wigzien nej ;

4) opracowanie rocznej informacji o funkcjonowaniu kontroli finansowej
w wigziennictwie, w tym o stwierdzonych przypadkach naruszenia
dyscypliny finansow publicznych.

4. Do zadan Zespolu Rozliczen Projektow Realizowanych z Funduszy
Europejskich nalezy, w szczegolno6ci :

1) obsluga finansowo-ksiggowa projektow wspotfinansowanych z budzetu
Unii Europejskiej oraz innych 2r6deN zagranicznych nie podlegajEcych
zwrotowi;

2) sporzqdzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdan;
3) kontrola formalno-rachunkowa kopii dowodow ksiqgowych

dokumentujqcych kwalifikowalno6c wydatkow poniesionych przez
podlegle jednostki;

4) sporzqdzanie zbiorczych wnioskow o platno56, obejmujqcych wy ' ""
kwalifikowane zrealizowane w ramach projektow przez jednostki
organizacyjne i ich przekazywanie do wla5ciwych instytucji;

29



1 .

5) sporzqdzanie miesigcznych informacji finansowych, dotyczqcych
wykonania wydatkow kwalifikowanych przez jednostki organizacyjne w
ramach poszczegolnych projektow systemowych;

6) sprawowanie biezqcego nadzoru nad realizacjq projektow systemowych
przez jed nostki org anizacyj ne.

s 25.
Biuro Informacji i Statystyki

Biuro Informacji i Statystyki jest odpowiedzialne za nadzor nad
administracyjnym wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i
Srodkow przymusu skutkujqcych pozbawienie wolnosci otaz
transportowaniem osadzonych, a takze realizacjg, w zakresie dzialania
Biura, zadafi zwiqzanych z prowadzeniem systemu Centralna Baza Danych
os6b Pozbawionych wolnosci Noe.NET oraz przetwarzanie danych o
osobach obecnie lub uprzednio pozbawionych wolnosci w zaktadach
karnych fub aresztach sledczych oraz osobach, ktorych orzeczenia zostaly
przeslane do aresztow Sledczych w zwi4zku z wezwaniem ich do stawienia
siq w celu odbycia kary.
W sklad Biura Informacji i Statystyki wchodzq:
1) Zespol Informacji;
2) Zespol Operatorow Bazy Danych.
Zespolem, o kt6rym mowa w ust. 2 pkr 1-2, kieruje podlegly dyrektorowi
Biura, kierownik Zespolu.
Do zakresu dzialania Biura Informacji istatystyki nalezy,w szczegolnoSci:
1 ) wspolpraca z organami Scigania, wymiaru sprawiedliwo6ci, administracji

rz4dowej i samorzqdu terytorialnego w realizacji zadan zwiqzanych
z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i srodkow
przymusu skutkujqcych pozbawienie wolnoSci;
przygotowywanie projektow zarzqdzen w sprawie utworzenia albo
zniesienia zakladow karnych i areszt6w Sledczych oraz zmiany ich
przeznaczenia, a takze decyzji w sprawie ustalenia ich pojemnosci;
organizowanie i nadzorowanie systemu transportowania osadzonych;
udzielanie organom Scigania i organom wymiaru sprawiedliwoSci, a
takZe instytucjom dzialajqcym na podstawie ustawy, informacji o
osobach pozbawionych wolnosci, w zwiqzku z prowadzonymi
postgpowaniami;
wspotpraca, w zakresie dotyczqcym wymiany informacji o osobach
pozbawionych wolnosci, z Komendq Glownq policji, Krajowym centrum
I nformacj i Krym i n a I nych oraz Departamentem I nform aty zacli i Rejestrow
Sqdowych Ministerstwa Sprawiedliwosci;
wsp6lpraca, w zakresie dotyczqcym elektronicznego przekazywania
informacji o osobach pozbawionych wolno6ci z Krajowym Rejestrem
Karnym, zgodnie z ustawq z dnia 24 mai.a 2000 r. o Krajowym Rejestrze
Karnym;

2 .

3 .

4 .

2)

3)
4)

5)

6)
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7) udzielanie sluzbom ochrony panstwa oraz petnomocnikom ochrony
informacji niejawnych danych niezbqdnych dla potrzeb prowadzonych
przez nich, na podstawie przepisow o ochronie informacji niejawnych,
postq powa h s prawdzajqcych ;

8) koordynowan ie sprawozdawczoSci statystycznej Stuzby Wigziennej oraz
opracowywanie i udostqpnianie okresowych informacji statystycznych
o wykonywaniu tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia
wolno6ci;

9) sprawowanie nadzoru nad:
a) przestrzeganiem ustalonej pojemno6ci i przeznaczeniem zaktadow

karnych i aresztow Sledczych,
b) prawidlowoSciq sporzqdzania sprawozdah statystycznych MS ZK 1 i

MS ZK 5 ,
c) prawidtowo6ciq odnotowywania w systemie Centralna Baza Danych

Osob Pozbawionych Wolno6ci Noe.NET danych w zakresie
dotyczqcym wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar i
Srodkow przymusu skutkujqcych pozbawienie wolno6ci, a tak2e
transportowania osadzonych.

5. Dyrektor Biura lnformacji i Statystyki jest upowazniony do podpisywania
odpowiedzi na zapytania kierowane do Centralnego Zarzqdu, dotyczqce
udzielania informacji o osobach pozbawionych wolnoSci, w zakresie
dzialania Biura.

s 26.
Biuro Slu2by Zdrowia

1. Biuro Stuzby Zdrowia jest odpowiedzialne za nadz6r i organizacjq opieki
zdrowotnej sprawowanej przez zaklady opieki zdrowotnej dla osob
pozbawionych wolno5ci oraz nadzor nad warunkami sanitarnymi w zakresie
zywienia i zakwaterowania w zaHadach karnych i aresztach Sledczych.

2. Do zakresu dzialania Biura Slu2by Zdrowia naleZy, w szczegolno6ci:
1) opracowywanie projekt6w nowych aktow prawnych lub projektow

nowelizacji aktow prawnych obowiqzujqcych, dotyczqcych opieki
zdrowotnej sprawowanej wobec osob pozbawionych wolno6ci;

2) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie opieki zdrowotnej
sprawowanej przez zaklady opieki zdrowotnej dla osob pozbawionych
wolnoSci;
inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie programow profilaktycznych i
oSwiatowo - zdrowotnych;
prowad zen ie statystyki dotyc zqcej dziala I no6ci wiqzien n ej slu zby zd rowi a ;
planowanie potrzeb i podziat na jednostki organizacyjne Srodkow
finansowych przeznaczonych na opiekq zdrowotnq;
koordynacja wspoldzialania z pozawiqziennymi zakladami opieki
zdrowotnej;

7) wspotdzialanie z organami samorzqdu zawodowego;
8) organizowanie szkolen dotyczqcych opieki zdrowotnej;

3)

4)
5)

6)
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9) sprawowanie nadzoru nad:
a) warunkami zdrowotnymi, zywienia i sanitarnymi w aresztach

Sledczych i zakladach karnych,
b) gospodarkq lekami i sprzgtem medycznym,
c) orzecznictwem i opiniowaniem lekarskim wykonywanym w zakladach

karnych i aresztach Sledczych,
d) dziatalnosciE naczernych lekarzy okrggowych inspektorat6w,
e) postgpowaniami wyjasniaiqcymi dotytlqcymi zgonow osadzonych.

s 27.
Biuro Informatykt i Lqczno6ci

1. Biuro lnformatyki i t qcznosci jest odpowiedzialne za rozw6j i eksploatacjg
centralnych systemow informatycznych Sluzby Wigzienn ej, za wdrazanie
systemowych rozwiqzan w zakreiie lqczno6ci, a takze za koordynacjq dzialan
w zakresie informatyzacji i tqcznoSci prowadzonych przez jednostki
organizacyjne.

2. Do zakresu dzialania Biura Informatyki i t_qcznosci nalezy, wszczegolno5ci:
1) opracowyySnig koncepcji rozwoju systemow informatycznych i

lqczno6ci Sluzby Wigziennej ;
2) okreslanie standardow i minimalnych wymagan na sprzgt komputerowy i

lqcznoSci przezn aczony do uzytkowan i i w l6d nostkach org a n i zacyl nyc'h ;3) okre6lanie zasad eksploatacji sprzqtu kompJterowego i
op rog ra m owa n ia u zytkowan eg o pr zezj ed n ostki org an izacyj n e ;4) doradztwo i .opiniowanie pod wzglgdem techniCznym 

"rozwiqzan 
wza kresie elektron iczneg o zabezpieclen i a jed nostek ;

5) sprawowanie nadzoru nad gospodaikq i eksploataciq sprzqtu
komputerowego i rqcznosci w jednostkach oiganizacyjnych;

6) przeprowadzanie kontroli jednostek podleglych w' iamach nadzoru
merytorycznego;

7) analiza potrzeb i pranowanie srodkow finansowych na rozwoj i
utrzymanie centralnych systemow informatycznych StuzUy Wiqziennej;

8) dokonywanie . centralnych zakupow sprzgtu komputerowego ioprogramowania dla jednostek organizacyj nych ;9) realizowanie zadan dysponenta budzetu fahstwa lll stopnia w zakresie
wydatkow na informatyzage i lqcznosc, a w szczegolnosci
opracowywanie czq6ciowych planow zamowien publicznycli i ichrealizacja;

1O)wdrazanie, administrowanie i utrzymywanie w sprawnosci
eksploatacyjnej centralnych systemow informatycznych sluzby
Wiqziennej;

11)zapewnienie bezpieczenstwa pracy centralnych systemow
. informatycznych StuzbyWigziennej;
12) wykonywanie kopii zapasowych d-anych i oprogramowania centralnych

systemow informatycznych Stuzby Wigziennej;
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13)przydzial uprawnien dostgpu do zasobow informatycznych Sluzby
Wiqziennej, a w szczegolnoSci wydawanie certyfikatow dla
funkcjonariuszy i pracownikow Sluzby Wigziennej na wniosek
kierown i kow wlaSciwych komorek organ i zacyj nych ;

14)udostgpnianie danych z centralnych baz danych Sluzby Wiqziennej
upowaZnionym organom, zgodnie z zawafimi porozumieniami;

1S)wdrazanie i eksploatacja rozwiqzan do centralnego zarzqdzania
i nfrastru ktu rq i nfo rm atycznq w jed nostkach o rg a n izacyj nych ;

16)okreSlanie wymagaf dotyczqcych kwalifikacji zawodowych osob
realizujqcych zadania stuzby informatycznej w jednostkach
organizacyjnych;

17)organizowanie i koordynowanie szkolen z zakresu informatyki i
lqcznoSci dla pracownikow i funkcjonariuszy Stuzby Wiqziennej;

18)instalacja sprzqtu komputerowego i oprogramowania oraz przydzial
uprawniefi dostqpu do system6w na wniosek kierownik6w komorek
organizacyjnych;

19)administrowanie lokalnymi sieciami teleinformatycznymi w Centralnym
Zarzqdzie;

20)wdra2anie, administrowanie i zapewnienie ciqglo6ci pracy systemow
i nformatycznych Ce ntral ne go Zarz4du;

21 )obsluga uzytkownikow system6w informatycznych eksploatowanych w
Centralnym Zarzqdzie;

22)obstuga uzytkownikow systemu telefonii kom6rkowej i stacjonarnej w
Centralnym Zarzqdzie.

s 28.
Zesp6l Ochrony Informacji Niejawnych

1. Zesp6l Ochrony lnformacji Niejawnych jest odpowiedzialny za realizaqg
zadan w zakresie ochrony informacji niejawnych w Centralnym Tarzqdzie
oraz nadzor nad ochronq i przestrzeganiem przepisow dotyczqcych
ochrony tych informacji w jednostkach organizacyjnych, a takze za
przeprowadzan ie postqpowafi sprawdzajqcych.

2. Do zakresu dzialania Zespolu Ochrony lnformacji Niejawnych nalezy, w
szczegolno6ci:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych wytwarzanych,

przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych w Centralnym
Zarzqdzie oraz systemow i sieci teleinformatycznych w Centralnym
Zarzqdzie;

2) sprawowanie nadzoru w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz
przestrzegania przepis6w o ochronie tych informacji w jednostkach
organizacyjnych;

3) prowadzenie kancelarii tajnej;
4) prowadzenie postgpowah sprawdzajEcych wobec funkcjonariuszy i

pracownikow Stuzby Wiqziennej oraz kandydatow do stuzby lub pracy w
Centralnym Zarzqdzie oraz jednostkach organizacyjnych, zgodnie
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z odrqbnymi przepisami;
5) szkolenie funkcjonariuszy i pracownikow Centralnego Zarzqdu

w zakresie ochrony informacji niejawnych;
6) prowadzenie ewidencji osob, ktore uzyskaly poswiadczenie

bezpieczenstwa lub odmowq jego wydania;
7) okresowa kontrola ewidencji materiatow i obiegu dokumentow

zawieraj qcych i nform acje n iejawne w Ce ntra I ny m Zarzqdzie;
8) przechowywanie akt zakohczonych postgpowaf sprawdzajqcych;
9) opracowanie planu postqpowania w Centralnym Zarzqdzie z materialami

zawierajqcymi informacje niejawne stanowiqce tajemnicg panstwowq w
razie wprowadzen ia stan u nadzwyczaj nego ;

10) przygotowywanie wnioskow i decyzji w sprawach o udostgpnianie
informacji niejawnych otaz zwolnieh z zachowania tajemnicy
panstwowej i sluzbowej ;

11) podejmowanie dzialan zmierzajqcych do wyjaSnienia okolicznoSci
naruszenia przepisow o ochronie informacji niejawnych otaz
zawiadamianie o tym Dyrektora Generalnego, a takze, w razie
wystqpienia przypadkow, o ktorych mowa w ustawie o ochronie
informacji niejawnych wtaSciwej sluzby ochrony pahstwa.

s 2e.
Zespol Audytu Wewnqtrznego

1. Zespol Audytu Wewngtrznego jest odpowiedzialny za przeprowadzanie
audytu wewnqtrznego, o ktorym mowa w ustawie o finansach publicznych.
Celem niezaleznej i obiektywnej dzia{alno6ci audytowej jest wspieranie
Dyrektora Generalnego w realizacji celow i zadan przez systematycznq
ocene kontroli zarzqdczq oraz czynnoSci doradcze.

2. Do zakresu dzialania Zespolu Audytu Wewngtrznego nale2y, w
szczeg6lnoSci:
1) przeprowadzanie zadan audytowych zapewniajqcych ocene

adekwatno6ci, skuteczno5ci i efektywno6ci kontroli zarzqdczq w
Centralnym Zarzqdzie, w tym przeprowadzanie zadafi audytowych
zleconych przez Prezesa Rady Ministrow, Ministra Finansow lub
Generalnego lnspektora Kontroli Skarbowej;

2) przeprowadzanie czynno5ci doradczych w celu usprawnienia
fu n kcjo n owan ia Ce ntral ne go Zarzqdu;

3) przeprowadzanie analizy ryzyka stanowiqcej podstawe przygotowania
rocznego planu audytu, z uwzglqdnieniem, w szczegolnoSci:
a) zadan wynikajqcych z planu dzialalno6ci,
b) wytycznych Ministra Sprawiedliwo6ci,
c) wytycznych Komitetu Audytu,
d) szczegolowych wytycznych ministra wlaSciwego do spraw finansow

publicznych w zakresie kontroli zarzqdczej dla sektora finansow
publicznych;
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4) sporz4dzanie rocznego planu audytu i sprawozdania z wykonania planu
audytu;

5) prowadzenie biezqcych akt audytu wewnqtrznego i statych akt audytu
wewnqtrznego.

s 30.
Biuro Emerytalne

Przy Centralnym Zarzqdzie dziala Biuro Emerytalne.
Biurem kieruje dyrektor Biura, ktory jest organem wla6ciwym w sprawach
zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Stuzby Wigziennej oraz
czlonk6w ich rodzin.

3. W skNad Biura wchodzq:
1) Zespot Ustalania Swiadczerl;
2) Zespol Realizacji Swiadczen ;
3) Zespot Obslugi lnformatycznq;
4) samodzielne stanowisko do spraw obslugi prawnej;
5) samodzielne stanowisko do spraw audytu wewngtrznego.

4. Zespolami, o ktorych mowa w ust. 3, kierujq:
1) Zespotem Ustalania Swiadczen - zastgpca dyrektora Biura;
2) Zespolem Realizacji Swiadczeh - kierownik Zespolu - gl6wny ksiqgowy

Biura Emerytalnego Sluzby Wigziennej;
3) Zespotem Obslugi lnformatycznej - kierownik Zespotu.

5. Biuro wsp6lpracuje z komorkami organizacyjnymi Centralnego Zarzqdu
oraz jednostkami organizacyjnymi, w zakresie swojego dzialania.

6. Dane liczbowe, informacje statystyczne i inne materiaty stuzbowe
dotyczqce Biura udostgpnia organom, instytucjom bqd1 innym podmiotom
zewngtrznym dyrektor Bi u ra.

7 . Informacje, o kt6rych mowa w ust. 6, Srodkom masowego przekazu
udostqpniane sa za poSrednictwem rzecznika prasowego Centralnego
Zarzqdu.

B. W razie nieobecnoSci dyrektora Biura, decyzje podpisuje osoba go
zastgpujqca.

9. Dyrektor Biura mo2e okre6lic rodzaje pism i dokumentow, ktore moze
podpisywac upowazniona osoba. Upowa2nienia do podpisywania w imieniu
dyrektora Biura okreSlone sa w instrukcji obiegu dokument6w lub sE
wystawiane imiennie w formie pisemnej. W Biurze prowadzi siq rejestr
upowaZnien.

10.Do podstawowych zadan dyrektora Biura nalezy kierowanie, organizowanie
i koordynowanie pracy Biura, a w szczegolnoSci:
1) podejmowanie dzialan dla zapewnienia Srodkow i warunkow realizacji

zaplanowanych dziatan;
2) stale doskonalenie organizacji wewnqtrznej oraz metod iform dzialania;
3) wspolpraca z kierownikami komorek organizacyjnych Centralnego

Zarzqdu w zakresie niezbqdnym do wykonywania obowiqzkow
sluzbowych;
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4) prowadzenie systematycznego nadzoru i kontroli wewnqtrznej
w stosunku do podlegtych funkcjonariuszy i pracownikow.

l l.Dyrektor Biura jest upowazniony do:
1) reprezentowania Centralnego Zarzqdu i udzielania opinii w sprawach

objqtych zakresem dzialania Biura, a takze w sprawach przekazanych
na podstawie szczegolnych imiennych upowazniefi przez Dyrektora
Generalnego;

2) ustalania i aktualizaqi zakresow czynnoSci podlegtych funkcjonariuszy i
pracownikow;
nadzorowania przestrzegania stanu dyscypliny stuzbowej i dyscypliny
pracy podlegtych funkcjonariuszy i pracownikow;
wnioskowania w sprawach stosunku sluzbowego i stosunku pracy oraz
przyznawania nagrod, zapomog, odznaczeh i wyroznien podlegtym
funkcjonariuszom i pracownikom;

5) ustalania planu urlopow podlegtych funkcjonariuszy i pracownikow.
12.Biuro zapewnia obstugq realizacji zadan dyrektora Biura w zakresie:

1) ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokoSci Swiadczeh
pienigznych z tytulu tego zaopatrzenia zwolnionym ze sluzby
funkcjonariuszom i czlonkom ich rodzin oraz wydawanie decyzji w tych
sprawach;

2) przygotowywania wnioskow do decyzji Ministra SprawiedliwoSci o
przyznanie prawa do zaopatrzenia emerytalno-rentowego w trybie
wyjqtkowym;

3 ) dokonywan ia w alory zacj i Swiadcze h emerytal n o-rentowych ;
4) wyptaty Swiadczen pieniqznych wynikajqcych z ustawy emerytalnej i

innych nalezno6ci przyslugujqcych emerytom irencistom na podstawie
odrqbnych przepisow;

5) wykonywania obowiqzkow ptatnika podatku dochodowego od osob
fizycznych i skladek na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie Swiad czen
emerytalno-rentowych;

6) sprawowania zastqpstwa procesowego w sprawach dotyczqcych
Swiadczef emerytal no-rentowych ;

7) ograniczania Swiadczen emerytalno-rentowych oraz zawieszania lub
zmniejszania rent rodzinnych zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami;

8) ustalania kwot nienaleznie pobranych Swiadczeri pienigznych i
dochodzenia ich zwrotu;

9) dokonywania potrqceh ze swiadczen pienigznych, na zasadach i w
trybie okreSlonym w odrgbnych przepisach;

10) naliczania i podzialu funduszu socjalnego dla osob uprawnionych do
zaopatrzen ia emerytal nego ;

11) prowadzenia rachunkowoSci i gospodarki finansowej oraz wykonywania
budzetu panstwa wedlug zasad okreslonych dla jednostek
budzetowych;

1 2 ) prowadzen ia i nform aty cznq bazy danych swiadczen i obiorcow;
13) sporzqdzania sprawozdari statystycznych z zakresu dzialania Biura;

3)

4)
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14) kierowania osob uprawnionych na badania przez komisje lekarskie
Ministerstwa Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz lekarza
orzeczni k a Zakladu U bezpieczefi Spolecznych ;

15) wydawania legitymacji emerytom irencistom oraz czlonkom ich rodzin;
16) rozpatrywania skarg, pro6b i wnioskow w sprawach emerytalno-

rentowych;
17) wspolpracy z Zaktadem Ubezpieczefi Spolecznych, Zakladem

Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewngtrznych
iAdministracji i innymi organami w zakresie spraw zwiqzanych z
zaopatr zen i e m emerytal n o-re ntowym fu n kcj on ari u szy or az czlon kow i ch
rodzin;

18) sprawowania nadzoru nad kompletowaniem przez jednostki
org a n izacyj ne d oku mentacj i emerytal no- rentowej ;

19) prowadzenia akt emerytalno-rentowych oraz ich archiwizacji;
20) opracowywania projektow aktow prawnych dotyczqcych zaopatrzenia

emerytalnego.
s  31 .

Rada Duszpasterstwa Wiqzien nego

1. Rada Duszpasterstwa Wigziennego stanowi organ doradczy i opiniodawczy
Dyrektora Generalnego oraz koordynujqcy zadania w zakresie dziatalno6ci
duszpasterskiej w zakladach karnych i aresztach Sledczych prowadzonej
wobec osadzonych.

2. Radg Duszpasterstwa Wigziennego tworzq naczelni kapelani:
1 ) Ko5ciofa Rzymsko-Katolickiego;
2) KoSciola Ewangelicko-Augsburskiego;
3) Ko6ciola Prawoslawnego.

3. Naczelni kapelani koordynujq, ka2dy w swoim zakresie, dzialalno6c
d uszpasterskq ksigzy swojego Ko6ciola.

4. Dyrektor Generalny mo2e poszerzy1 sklad zespolu o naczelnych
kapelanow innych, niZ wymienione w ust. 1, ko6ciolow lub zwiqzkow
wyznaniovuych, jezeli jest to uzasadnione zakresem dziatalno5ci
d u szpa ste rs ki ej tych ko6ci olow lub zwiqzkow wyzn a n i owych .

5. Koordynatora organizacyjno-administracyjnego Rady Duszpasterstwa
Wiqzien nego wyzn acza Dyrektor General ny.
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