
Zarzqdzenie nr ll4 tzo'to

Dyrektora Generalnego Sluiby Wiqziennej

z dnia3l grudnia 2010 r.

w sprawie okre5lenia wykazu zdarzeh nadzwyczajnych, sposobu postQpowania

w przypadku ich wystqpienia oraz trybu dzialania stanowisk dowodzenia

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.

o Stu2bie Wiqziennej (Dz. U. Nr 79, po2.523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578)

zarzqdza sig, co nastgpuje:

s  1 .
Zarzqdzenie okreSla.

1) wykaz zdarzeh nadzwyczajnych, ktore mogq wystqpic na terenie jednostek

organizacyjnych Sluzby Wiqziennej, zwanych dalej, , jednostkami organizacyjnymi";

2) zasady organizacji i zakres dzialania stanowisk dowodzenia w jednostkach

organizacyjnych;

3) sposob oraz tryb informowania i  meldowania o zdarzeniach nadzwyczalnych

maj4cych m iejsce w jed nostkach organizacyj nych ;

4) zasady p rowad ze n i a czyn n o6ci wy1a5 n i aj qcych zd ar zenia n adzwy czajne.

s 2 .
Wykaz zdarzen nadzwyczajnych okreSla zalqcznik nr 1 do zarzEdzenia.

s 3 .
1. Stanowisko dowodzenia w jednostce organizacyjnej, hvorzy wlaSciwy dyrektor

albo komendant, zwany dalej ,,dyrektorem".

2. Do pelnienia siu2by na stanowisku dowodzenia Wznacza sig funkcjonariuszy albo

pracownik6w Stu2by Wigzienne!, z zasltzeZeniem ust. 3.

3. Dyrektor Generalny Slu2by Wiqziennej wyznacza funkcjonariusza Slu2by

Wiqziennej, zwanego dalej ,,funkcjonariuszem", do pelnienia slu2by na stanowisku

dowodzenia Dyrektora Generalnego Slu2by Wigziennel.

4. Dyrektor okrqgowy Stuzby Wigzien nej wyznacza podleglq jednostkg organizacyjn4

do realizacji zadan stanowiska dowodzenia dyrektora okrggowego Slu2by

Wigziennej.

5. Siu2ba na stanowisku dowodzenia pelniona jest calodobowo.
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6. Funkcjonariusz pelniqcy sluzbq dyzurnq na stanowisku dowodzenia wystqpuje

w umundurowaniu.

7. Dyrektor lub osoba go zastqpuj4ca ustala szczeg6lowy spos6b peinienia slu2by

dy2urnej na stanowisku dowodzenia, uwzglgdniajqc w szczeg6lno6ci koniecznoSi

sprawnej realizacji zadan, o kt6rych mowa w g 4.

B. Dyrektor okrggowy Slu2by Wigziennej sprawu.je nadzor nad dzialalnoSciq

stanowisk dowodzenia w podlegiych jednostkach organizacyjnych.

9. Specjalista ds. ochrony wlasciwego miejscowo okrqgowego inspektoratu Slu2by

Wiqziennej sprawuje bezpoSredni nadz6r nad dzialalno5ciq stanowisk dowodzenia,

o ktorych mowa w ust. 8.

s 4 .
1. Sluzba dy2urna stanowiska dowodzenia wykonuje, w szczeg6lno6ci, nastgpujqce

zadania'.

1) reaf izuje ustalone procedury w sytuacji zagro2enia bezpieczeristwa jednostki

organizacyjnej lub w innych uzasadnionych przypadkach;

2) melduje bezpo6rednim przelo2onym o zdarzeniach nadzwyczajnych zwiqzanych

z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej ;

3) przekazuje bezpoSrednim przelozonym informacje medialne o zdarzeniach

nadzwyczlnych zwiqzanych z dzialalnoSciq Slu2by Wieziennej;

4) realizuje zadania stalego dyzuru, o kt6rym mowa w odrqbnych przepisach.

2. Sluzba dy2urna stanowiska dowodzenia Dyrektora Generalnego Sluzby

Wigziennej poza zadaniami wymienionymi w ust. 1:

1) nadzoruje funkcjonowanie sluzby dy2urnej stanowisk dowodzenia jednostek

podleglych;

2) gromadzi i analizuje informacje przekazane z jednostek podleglych;

3) wydaje dorazne polecenia sluzbom dy2urnym stanowisk dowodzenia

w jednostkach podlegtych, w ramach posiadanego upowa2nienia, wydanego

w o p a r c i u o $ 3 u s t . 7

s 5 .
1. W przypadku powzigcia wiadomoSci o wystqpieniu zdatzenia nadzwyczajnego,

funkcjonariusz pelniacy slu2bq dyZurnq na stanowisku dowodzenia informuje,

bezpo6rednio po jego zaistnieniu, za pomocE dedykowanej uslugi w formie bramki

SMS:

1) Dyrektora Generalnego Slu2by Wigziennej oraz jego zastgpc6w;

2) dyrektora Biura Ochrony i Spraw Obronnych CZSW oraz jego zastepc6w;



3) dyrektora Biura Penitencjarnego CZSW oraz jego zastqpcow;

4) rzecznlka prasowego CZSW;

5) funkcjonariusza pelniqcego sluZbg na stanowisku dowodzenia Dyrektora

Generalnego Slu2by Wiqziennej;

6) wtaSciwego dyrektora okrqgowego Sluzby Wigziennej oraz jego zastgpcg;

7) specjalistg odpowiedzialnego za sprawy penitencjarne i ochronne we wlaSciwym

okrggowym inspektoracie Slu2by Wigziennej;

8) funkcjonariusza pelniqcego slu2bq na stanowisku dowodzenia wlaSciwego

dyrektora okrggowego Slu2by Wigziennej, z uwzglqdnieniem ust 3;

9) oficera prasowego jednostki organizacyjnej, w ktorej pelni sluZbg oraz oficera

prasowego wlaSciwego okrggowego inspektoratu Stuzby Wigziennej;

10) dyrektora jednostki,  w ktorej pelni slu2bg i jego zastgpcq;

11) kierownika dzialu ochrony Iub funkcjonariusza wykonujqcego odpowiednio

obowiqzki kierownika dzialu ochrony w jednostce organizacyjnej,  w ktorej pelni

stuZbe.

2. Dyrektor mo2e wskazac dodatkowo inne osoby, ktore niezwlocznie otrzymujE

i nfo rmacj g o wystEp ie n i u zd arzenia n adzwycza.i neg o.

3. Sluzba dy2urna stanowiska dowodzenia dyrektora okregowego Slu2by Wigziennej

w przypadku ujawnienia zdarzenia nadzwyczajnego dotyczqcego jednostki

organizacyjnej podleglej innemu dyrektorowi okrggowemu Sluzby Wigziennej,

niezwlocznie informuje slu2be dyzurnE tego dyrektora o zaistnialym zdarzeniu.

4. Informacja SMS winna zawierac:

1) nazwq jednostki organizacyjnej, w kt6rej wystqpilo zdarzenie nadzwyczajne,

2) datg i godzing vvystEpienia zdarzenia nadzwyczajnego;

3) nazwq zdarzenia nadzwyczajnego oraz krotki opis tego zdarzenia.

5. lnformacja o wystqpieniu zdarzenia nadzwyczajnego sporzqdzana jest r6wnie2

w systemie Noe.NET. Meldunek o zdarzeniu nadzwyczajnym w tym systemie siu2ba

dyzuna stanowiska dowodzenia sporzadza nie pozniej niz do czasu zakoficzenia

slu2by, w trakcie kt6rej zdarzenie mialo miejsce.

6. W opisie zdarzenia zawartym w meldunku, o ktorym mowa w ust. 5,

umieszcza sie:

1) datg i godzine rczpoczecia oraz zakonczenia zdarzenia nadzwyczajnego;

2) okol icznoSci i przebieg zdarzenia nadzwyczaj nego;



3) dane personalne innych niz osadzony uczestnik6w zdarzenia nadzwyczajnego,

a w przypadku funkcjonariuszy: numer identyfikacyjny, stopiefi sluzbowy i rodzl

wykonylvanych obowiqzk6w;

4) rodzaj odniesionych przez uczestnik6w zdarzenia nadzwyczajnego obra2eh;

5) podjgte decyzje i dzialania.

6) szacunkowe straty materialne, o ile wystqpity one w zwiqzku ze zdarzeniem

nadzwyczajnym.

s 6 .
1. O wystqpieniu zdarzen nadzwyczajnych, o kt6rych mowa w czeSci I pkt 1-4, 6-7,

14-15 oraz w cze6ci ll pkt 2-6, 17-18 vtykazu zdarzeh nadzwyczajnych, stanowiqcego

zalqcznik do zarzqdzenia, gdy ich uczestnikiem jest osadzony, dyrektor zawiadamia

wlaSciwego sgdziego pen itencja rnego.

2. O zdarzeniach nadzwyczajnych, ktorych uczestnikiem jest osadzony pozostajqcy

do dyspozycj i  organu dysponuj4cego, powiadamia sig ten organ.

3. O zdarzeniu nadzwyczajnym, o ktorym mowa w czqSci I pkt 5 wykazu zdarzef

nadzwyczajnych, stanowiqceg o za+qcznik do zarzqdzenia, informuje sig wla6ciwego

peinomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

s 7 .
1. W celu ustalenia okoliczno6ci i przyczyn powstania oraz przebiegu zdarzenia

nadzwyczajnego, dyrektor wia6ciwy ze wzglgdu na miejsce wystqpienia tego

zdarzenia, wydaje decyzjg w sprawie przeprowadzenia czynno6ci wyjaSniajqcych.

Wzor decyzji stanowi zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia.

2. W przypadku wystqpienia zdarzenia nadzwyczajnego, okreSlonego w pkt: 4, 7-9,

17-18 czgSci ll zalqcznika nr 1 do zarzqdzenia mo2na odstqpii od prowadzenia

czynno5ci wyja6niajqcych i poprzesta6 na wykonaniu czynno6ci sprawdzajqcych

zakoficzonych notatk4 siu2bow4. Decyzjg w tej sprawie podejmuje dyrektor, o ktorym

mowa w ust. 1.

3. Dyrektor okrggowy przejmuje prowadzenie czynnoSci wyja5niajqcych

w przypadku wystqpienia zdarzenia nadzwyczajnego okre5lonego w pkt 1- B czq5ci I

zalqcznika w 1 do zarzqdze n ia. Dyrektor okrggowy obejmuje nadzorem prowadzone

czynno6ci wyja5niaj4ce w przypadku wystqpienia zdarzenia nadzwyczajnego

okreSlonego w pkt 9-10 czgSci I zalqcznika nr 1 do zarzqdzenia oraz w pkt 1-3 czg6ci

ll zalqcznika nr 1 do zarzqdzenia. Dyrektor Generalny Stuzby Wiqziennej albo

dyrektor okrggowy Slu2by Wigziennej mo2e zarzqdzi( przejgcie ka2dych



prowadzonych czynnoSci wyjaSniajEcych lub zleci6 nadzor nad nimi wyznaczonemu

fu nkcjonariuszowi lub pracownikowi albo zespolowi funkcjonariuszy lub pracownikow.

Dyrektor jednostki nadrzgdnej przejmuje prowadzenie czynnoSci wyjaSniajqcych

w przypadku, gdy uczestnikiem zdarzenia nadzwyczajnego jest dyrektor mu podlegiy.

Przejgcie prowadzenia czynnoSci wyja6niaj4cych moZe rowniez nastqpic na wniosek

dyrektora podleglego albo z rnnych waznych wzglqd6w slu2bowych.

4. Funkcjonariusza albo pracownika Slu2by Wigziennej wylqcza sig od prowadzenia

czynno6ci wyjasniajqcych, jeZeli sprawa dotyczy go bezpo5rednio albo dotyczy jego

malzonka, krewnych albo powinowatych.

5. Od zarzqdzenia przeprowadzenia czynnoSci wyja6niajqcych mozna odstqpic

w przypadku, gdy sprawcq zdarzenia nadzwyczajnego . jest funkcjonariusz albo

pracownik Sluzby Wigziennej, wobec ktorego wszczeto w zwiEzku z wystqpieniem

zdarzenia nadzwyczaj nego postgpowan ie dyscypl i narne.

6. Dyrektor wyznacza termin zakohczenia czynnoSci wyja5niajqcych, ktory nie mo2e

by6 dlu2szy niz 28 dni od daty powzigcia wiadomoSci o wystqpieniu zdarzenia

naozwyczaJnego.

7. Je2eli zakonczenie czynno6ci wyjaSniajqcych jest niemoZliwe z ptzyczyn

obiektywnych, dyrektor zarzqdzalqcy przeprowadzenie czynnoSci wyjaSniaj4cych

zawiesza je do czasu ustania tych ptzyczyn.

8. Z przeprowadzonych czynno6ci wyjaSniajqcych sporzqdza siQ sprawozdanie

zawierajqce, w szczegolnoSci:

1) dane osobowe i krotk4 charakterystykg uczestnikow zdarzenia nadzwyczajnego;

2) opis okol icznoSci, przebieg i  przyczyny zdarzenia nadzwyczajnego;

3) wnioski dotyczqce stwierdzenia ewentualnych nieprawidlowo6ci, ze wskazaniem

os6b odpowiedzialnych za ich powstanie.

9. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. B, zalqcza sig material dowodowy

w postaci uwierzytelnionych przez prowadz4cego czynno6ci wyja6niajEce kopii

dokument6w, notatek sluZbowych, wyja6nieri lub oSwiadczef, oraz innych noSnikow

informacji. Material dowodowy odzwierciedlajqcy twierdzenia zawatle w treSci

sprawozdania powinien by6 ponumerowany i ulo2ony chronologicznie.

10. Sprawozdanie z przeprowadzonych czynnoSci wyja6niajqcych zatwierdza

dyrektor okreSlajqc jednoczeSnie termin i osoby odpowiedzialne za realizacjg

wniosk6w powstalych wskutek przeprowadzen ia tych czyn noSci.

11. Zatwierdzone sprawozdanie wraz z materialami z przeprowadzonych czynnoSci

wyjaSniajqcych zdarzenie nadzwyczajne, o ktorym mowa w czqSci I zalqcznika



do zarzqdzenia, dyrektor przesyla niezwlocznie wyzszemu przeiozonemu,

z uwzglgdnieniem ust. 13.

12. Dyrektor okrggowy Stu2by Wigziennej przesyla Dyrektorowi Biura Ochrony

i Spraw Obronnych CZSW otrzymanq z jednostki podleglei kopig sprawozdania

z przeprowadzonych czynnoSci wyjai;niajqcych zdarzenie nadzwyczajne, o kt6rym

mowa w czgsci I zatqcznika do zarzqdzenia, po zaopiniowaniu, w terminie do '14 dni

od jego otrzymania.

13. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszaj4 zasad prowadzenia czynnoSci

wyjaSniajqcych okre6lonych w odrqbnych przepisach.

s 8 .
Traci moc zarzqdzenie Nr 4212010 Dyrektora Generalnego Stu2by Wigziennej

z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie okre5lenia wykazu zdarzefi nadzwyczajnych,

sposobu postgpowania w przypadku ich wystqpienia oraz trybu dziaiania stanowisk

d owodzen ia.

s e .
Do czasu wdrozenia odpowiednich modyfikacj i  w systemie Noe. Net, meldunek,

o kt6rym mowa w $ 5 ust. 5, wraz z IDO osadzonych biorqcych udzial

w zdarzeniu, nazwq zdarzenia i wskazaniem jednostki organizacyjnej,

w kt6rej wystqpilo zdarzenie, slu2ba dy2urna stanowiska dowodzenia przesyla

odpowiednio, za pomocq poczty elektronicznej, do wiaSciwego stanowiska

dowodzenia dyrektora okrqgowego Slu2by Wigziennej oraz do stanowiska

dowodzenia Dyrektora Generalnego Slu2by Wigziennej.

s 10.
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem lstycznia 201 1 r.

T O R



Zalqczniki do zarzqdzenia Nr t7 /2010
Dyrektora Generalnego Slu2by WiQziennei
z  dn iaY grudn ia  2010 r .

Zal4cznik nr I

Wykaz zdarzeri nadzwyczajnych:

Czq6d I

Kategoria A

1. Gro2ne zak{ocenie bezpieczefrstwa - zdarzenie zakl6cajEce funkcjonowanie
jednostki organizacyjnej,  w trakcie ktorego doszlo do Smierci,  naruszenia
nietykalno6ci osob, zniszczenia mienia Iub strat znacznei wartoSci,
tj przekraczajqcei wysokoSc 5O-krotnego przecigtnego miesiScznego
wynagrodzenia obliczonego na podstawie danych oglaszanych przez Prezesa
Giownego Urzedu Statystycznego.

2. Bunt - zdarzenie naruszajEce bezpieczeristwo jednostki organizacyjnej,
polegajqce na zbiorowym wystEpieniu osadzonych poprzez samowolne
opuszczenie wyznaczonych miejsc pobytu lub pracy albo ich opanowanie
i niepodporz4dkowanie sig wydawanym poleceniom.

3. Gro2ne zaklocenie porzqdku - zdarzenie w powaznym stopniu zaklocajqce
funkcjonowanie jednostki organizacyjnej,  w trakcie ktorego nie doszlo
do naruszenia nietykalnoSci osob lub zniszczenia mienia.

4. Ucieczka osoby pozbawione.j wolnoSci z terenu zakladu karnego typu
zamknigtego lub aresztu Sledczego.

5. Nieuprawnione ujawnienie informacji  niejawnych albo utracenie dokumentu
zawierajqcego takie informacje.

6. Samobo.jstwo osadzonego.
7. Smierc osadzonego lub innej osoby przebywaj4cej na terenie jednostki

organizacyjnej albo cig2kie uszkodzenie ciala na skutek dzialania
fu nkcjonariusza, pracownika lub innej osoby albo psa slu2bowego.

8. Utrata broni palnej lub amunicji przez funkcjonariusza albo inn4 osobg
przebywajqcq na terenie jed nostki organ izacyj nej.

9. Napa66 na jednostkg organizacyjnq lub na konw6j.
'10. Utracenie dokumentu lub noSnika informacji  albo nieuprawnione ujawnienie

tre5ci dokumentu albo noSnika informacji zawierajqcego zbiorcze dane
osobowe funkcjonariuszy, pracownik6w lub osadzonych.

1 1. NapaSc na funkcjonariusza lub pracownika w trakcie wykonywania czynnoSct
slu2bowvch.



l2.Prowadzenie na terenie jednostki organizacyjnej czynnoSci w zakresie
przeszukania funkcjonariusza lub pracownika przez organy policji, ABW, SG,
CBA lub innego uprawnionego organu albo jego zatrzymanie przez te organy.

1 3. Samob6jstwo f unkcjonariusza albo pracown ika.
l4.Znalezienie na terenie jednostki organizacyjnej broni palnej, amunicji,

material6w wybuchowych albo i nnych przed miot6w zawierajEcych substancje
mogqce zagra2a| 2yciu lub zdrowiu.

l5.Ucieczka osoby pozbawionej wolno6ci w trakcie konwojowania realizowanego
przez funkcjonariuszy Slu2by Wigziennej.

1 6.Wziqcie zakladnika.

Czq56 ll

Kategoria B

1. Ucieczka osoby pobawionej wolnoSci z terenu zaktadu karnego typu
p6lotwartego lu b otwartego.

2. Zgwatcenie osadzonego.
3. Znecanie sig nad osadzonym.
a B6jka lub pobicie.
5. Choroba funkcjonariuszy, pracownik6w lub osadzonych na jednakowq

jednostkg chorobowq, powodujqca powazne zakl6cenie funkcjonowania
jednostki.

6. Zagrozenie zewngtrzne - zdarzenie wywolane czynnikami zewngtrznymi,
nie powodujqce skutkow, o ktorych mowa w czgSci I  pkt 1, w szczeg6lno6ci.
katastrofa, klgska 2ywiolowa, pozat.

7. Ujawnienie na terenie jednostki organizacyjnej przedmiotu niebezpiecznego
lub niedozwolonego, niewymienionego w czg5ci I  pkt 14.

8. Popelnienie przez funkcjonariusza albo pracownika czynu noszqcego
znamiona przestqpstwa Sciganego z urzgdu.

9. Napa6c na funkcjonariusza lub pracownika poza slu2b4.
10. Usilowanie dokonania ucieczki w trakcie konwojowania realizowanego przez

funkcjonariuszy Slu2by Wigziennej.
11. Przygotowanie do ucieczki przez osobg pozbawionq wolnoSci lub usilowanie

jej dokonania z terenu jednostki organizacyjnej.
12. Ucieczka osoby pozbawionej wolnoSci lub usitowanie dokonania takie,

ucieczki w trakcie konwojowania realizowanego przez inne organy uprawnione
do konwojowania.

13. Samowolne oddalenie sig osoby pozbawionej wolnoSci w trakcie pobytu poza
terenem jednostki organizacyjnej w systemie bez konwojenta.

14. Usilowanie dokonania samob6jstwa przez funkcjonariusza lub pracownika.
15. Usilowanie dokonania samobojstwa przez osadzonego.
16.Zgon osadzonego inny ni2 samob6jstwo.
17.Zgon osadzonego w czasie korzystania z zezwolenia na opuszczenie

jednostki organizacyjne,
18. lnne zdarzenie uznane przez dyrektora za zdarzenie nadzwyczajne.
19. Aktual izacja meldunku o zdarzeniu nadzwyczajnym.



Zal4cznik nr 2

( nozwo j e d no stki o rg o n i zo cyj n ej ) (miejscowoii, doto)

DECYZJA Nr  . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . .

z  dn ia  . . . . . . . . . . . . . . .

w sprawie przeprowadzenia czynnoSci wyja5niajqcych

Na podstawie $ 7 zarzqdzenia Nr /2010 Dyrektora Generalnego Stu2by Wiqziennej
z  dn ia  . . . . . . . . . . . . . . .  2010  r .  w  sp raw ie  ok re i l en ia  wykazu  zda rzeh  nadzwycza lnych ,  sposobu
postQpowania w przypadku ich wystEpienia oraz trybu dzialania stanowisk dowodzenia,
zarzqdzam przeprowadzenie czynno6ci  wyja5niajqcych okol icznoici  powstania i  przebieB
zdarzenia n ad zwyczajnego w postaci :

,,.;,; ,;")",,i",,
majqcego  m ie j sce  w  . . . . .  w  dn iu

(nozwo jednostki) (doto)

Do przeprowadzenia czyn noSci wyznaczam:

r )  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  ;
(stopien, imiQ i nozwiska, stonowisko sluibowe, jednostko orgonizocyjno)

2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(stopieh, imig i nozwisko, stonowisko sluZbowe, jednostko organizacyjno)

3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . ;
(stopieh, imie i nozwisko, stonowisko slu2bowe, jednostko orgonizocyjno)

tp,,"rli,*" ,.,"r,r,, i r,",or,,I


