
projekt z dnia I7 maja 2010 r.

ZARZ4DZE|{IE

MIIVSTRA SPRAWIEDLIWOS CT

z dnia 2010 r.

w sprawie przeksztalcenia oSrodka doskonalenia kadr Slu2by Wipziennej

w Popowie w o5rodek szkolenia

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Sluzbie
WiEziennej (Dt.U. z 2002 r. Nr 207, poz. 176I, z poin. zm.t)) zarzqdza siQ,
co nastEpuje:

$ 1. I. Z dniem 1 wrze6nia 2010 r. przeksztalca siq oSrodek doskonalenia kadr
Sluzby Wiqziennej w Popowie, w woj ewodztwie mazowieckim, podlegty
Dyrektorowi Generalnenru Sluzby WiEziennej, utwor zony zarzqdzeniem Ministra
Sprawiedliwo5ci z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie utworzenia oSrodk6w
doskonalenia kadr Sluzby WiEziennej (Dr. LJrz. Min. Sprawiedl. Nr 4, poz. 22)
w oSrodek szkolenia Sluzby Wigziennej w Popowie, podlegly Dyrektorowi
Generalnemu Sluzby Wiqziennej.

2. CzynnoSci likr,vidacyjne, kt6re wykonuje komendant oSrodka doskonalenia
kadr Sluzby Wiqzienne.j w Popowie, powinny byi zakonczone do dnia 31 sierpnia
2010  r .

3. Nadz6r merytoryczny, finansowy i orgamzacyjny nad czynnosciami
likwidacyjnymi, o kt6r'ych mowa w ust. 2, sprawuje Dyrektor Generalny Sluzby
Wipziennej.

S 2. 1. W wyniku przeksztalcet'r organizacyjnych na podstawie art. 49 ust. 2
ustawy z dnia 2I sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami (Dt. lJ. z 2004 r.
Nr 26 l, poz. 2603, z po4n. t .'; oSrodek szkolenia Sluzby Wigziennej w Popowie
uzyska trwaly zarzqd grunt6w i nieruchomo6c r polohonych we wsi Popowo Parcele,
oznaczonych w ewidencji gruntow dzialkami numer 53,54,93,941I,20213,23512,,
240,245,766,901, 902,904 o powierzchnilqcznej 19,9918 ha poloaone w Popowie
Parcele, gmina Somianka.

2, Majdek ruchotny oSrodka doskonalenia kadr Sluzby Wiqziennej w Popowie

l) Zmiany tekstu jednolitego ustaw)'zostaly ogloszone wDz.IJ 22003 r., Nr 90,po2.844, Nr 142,po2.13g0, Nr 166,po2.1609 i
Nr 210, po2,2036, 22004 r .  Nr 273, po2.2703 orazz2006 r .  Nr 104, poz.70g i7 l l .

2) Zmiany tekstu jednolitego wymiertionej ustawy zostaly ogloszone *Dt.tJ.22004 r. Nr 281,po2.27g2,22005 r. Nr 130, poz.
1087'  Nr 169,poz. 1420 i  Nr 175, poz. 1459,22006 r .  Nr 64, poz.456,Nr 104, poz.708 i  Nr 2i0,  poz.  1600 i  1601, z 2007 r .  Nr
I73, poz. 1218, z 2008 r .  Nr 59, po2,.369 i  Nr 220, poz. 1412,22009 r .  Nr 19, pot. l00,  Nr 42, poz.335 i  340, Nr 9g, poz. gl7,
Nr  l6 l ,  poz .  1279 i  1281 iNr  206.  poz .  r590 orazz20 l0  r .  Nr  2g .  poz .146.



i
z dniem I wrze5nia 2010 r. staje siq maj4tkiem ruchomym oirodka szkolenia SluZby i
WiEziennej w Popowie.

3. Przejgcie maj4tku, o kt6rym mowa w ust. I i 2, nastqpi na podstawie
protokol6w zdawczo - odbiorczych.

$ 3. 1. Nalezro5ci i zobowtqzania zwiqzane z ftrnkcjonowaniem oSrodka
doskonalenia kadr Stu2by Wipziennej w Popowie przejmuj e z dniem 1 wrzeSnia
2010 r. o6rodek szkolenia SluZby Wigziennej w Popowie.

2. Dokumentacja finansowo - ksiEgowa oraz dokument acla dotyczqca spraw
pracowniczych i funkcj onariuszy, w zakresie nie podlegaj qcy m archiwizacj i, zostanie
przejpta przez komendanta oSrodka szkolenia Slu2by WiEziennej w Popowie.

$ 4. 1. Komendant o6rodka doskonalenia kadr w Popowie w terminie 14 dni
od dnia podpisania zarzltlzenia, jest obowi4pany zawiadomid na pi3mie pracownik6w :
o zmianach, jakie maj4 nastqpid w zakresie ich stosunk6w pracy. Przepis art. 23' $ 3 i
$ 4 Kodeksu pracy stosuje sie odpowiednio.

2. W przypadku rozwiqzania stosunku pracy za wypowiedzeniem,
pracownikom przysluguj4 Swiadczenia przewidziane dla pracownik6w, z ktorymi
stosunki pracy roztviqzuje siq z powodu likwidacji pracodarvcy.

3 . Sto sunek sluZbowy fu nkcj onariuszy reguluj 4 odrqbne przepisy.

$ 5. Zarzqdzenie wchodzi w tycie z dniem podpisania.

MINISTER SPRAWTEDLIWOSCI

Za zgodno6c pod wzgledem
re0aKcyJn0_prawnym



UZASADNIENIE

Projektowane zarzadzenie jest wykonaniem upowaznienia zavtartego w art. 8 ust. 5 ustawy
z dnta 26 kwietnia 1996 r. o Struzbie WiEziennej (Dz.lJ. 22002 r. Nr 207, poz. 176I z poLn.zm).
Potrzeba wydania zarzqdzema wynika z koniecznoSci wlaSciwego zabezpreezenra potrzeb
szkoleniowych funkcionariuszy Sluzby Wiqziennej oraz pracownikow resortu sprawiedliwoSci. W
celu reahzacji powyzszego celu, w por6wnaniu ze stanem dotychczasowym przeksztalcono
oSrodek doskonalenia kadr Sluzby WiEziennej w Popowie w oSrodek szkolenia SW, podlegly
Dyrektorowi Generalnemu,

Aktualnie Centralny Osrodek Szkolenia Sluzby WiEziennej w Kaliszu i oSrodek szkolenia
Sluzby Wiqziennej w Kulach s4 jedynymi jednostkami organrzacyjnymi Sluzby WiEziennej,
kt6rych podstawowym zadaniemjest prowadzeme szkolenia zawodowego w zal<resie szkol Sluzby
WiEziennej funkcjonariuszy Sluzby WiEziennej. Obok szkoleniazawodowego, COSSW w Kaliszu i
OSSW w Kulach realizuje t'orvniez - podobnie jak pozostale ODK SW - doskonalenie zawodowe w
zakresie: kurs6w, w tym kurs6w przygotowawczych, kursokonferencji, narad instruktazowo
szkoleniowych i seminari6r,v.

Istnieje potrzeba strvorzenra nowego oSrodka szkolenia, kt6ry wspomoLe r vlatwi proces
dydaktycznY, a przede wszystkim umozliwi w szerszym zakresie przeszkolii kadrg Stuzby
WiEziennej, Ministerstwa SprawiedliwoSci i Krajowej Szkoly S4downictwa i Prokuratury.

informacja dotyczqca wykorzystania Osrodka w 2009 r. (kursy, szkolenia, konferencje):
1) szkolenia Sluzby Wiqziennej : odbyly siQ 52 szkolenia, przeszkolono 2.451 os6b, 7921

osobodni;
2) szkolenia Ministerstvu'a SprawiedliwoSci: odbylo siQ 18 szkoleri, przeszkolono |26los6b,

3.509 osobodni;
3) szkolenia Krajowej Szkoty S4downictwa i Prokuratury: odbylo siE 57 szkolef, przeszkolono

4.123 osoby" 10.862 osobodni

Informacj a doty czqca wykorzystania
szkola oficerska):

1) szkolenia Sluzby \\ziEziennej : odbylo
osobodni;

2) szkolenia Ministerstwa SprawiedliwoSci: odbyly siq 4 szkolenia, przeszkolono 350 os6b,
3.413 osobodni;

3) szkolenia Krajowej Szkoly Sadownictwa i Prokuratury: odbylo siE 11 szkolen, przeszkolono
837 os6b, 1981 osobodni.

Na podkreSlenie zasluguje fakt ogromnych potrzeb szkoleniowych w sluzbie. Tyulem
przykladu w 2009 roku planowano do przeszkolenia w ramach szkolenia i doskonalenia
zawodowego okolo 19 tys. funkcjonariuszy i pracownikow Sluzby Wigziennej. Natomiast w roku
2010 planowanych jest do przeszkolenia ok.25 tys. funkcjonariuszy ipracownikow.

Ptzeksztalcenie oSrodka doskonalenia kadr Stuzby WiEziennej w oSrodek szkolenia
umozliwt takhe podjEcie starafr o dodatkowe wspolfinansowanie szkoleri w tym oSrodku ze
Srodkow Unii Europejskiej. Utworzenie nowego oSrodka szkolenia w Popowie oraz centralne
polozenie tej jednostki pozwoli takze na pelniejsze i racjonalne realizowanie procesu szkolenia
funkcj on artuszy i pracowni k o w S luzby WiEziennej .

OSrodka w I kwartale 2010 r. (kursv. szkolenia.

siQ 28 szkoleri, przeszkolono 1090 os6b, 3.413



Nowa struktura organrzacyjna nie przewiduje zmtany podlegloSci sluzbowej
dotychczasowego ODK SW w Popowie. Wymieniony oSrodek podlegal organizacyjme i
strukturalnie Dyrektorowi Generalnemu Sluzby WiEziennej. W projekcie przewiduje siQ
zachowanie bezpoSredniej podlegloSci oSrodka szkolenia Dyrektorowi Generalnemu Stuzby
Wiqziennej. Aktualnie istniej4ce oSrodki szkolenia SW w Kaliszu i rv Kulach r6wniez podlegajq
bezpoSrednio Dyrektorowi Generalnemu. BezpoSrednia podlegloSi oSrodk6w szkolenia
podyktowana jest nie tylko wzglEdami niezaleznoSci od terytorialne.j podleglo5ci orgamzacyjnej
SW (okrEgowych Inspektorat6w), ale przede wszystkim z koniecznoSci prowadzenia centralnego i
r6wnomiernego naboru, z uwzglEdnieniem potrzeb jednostek organizacyjnych polozonych w calej
Polsce oraz koniecznoSci4nadzoru nadprzebiegiem procesu dydaktycznego w tych oSrodkach.

Zabezpreczefie etatowe i finansowe zostanie zrealizowane w ramach posiadanych i
przyznanych etat6w oraz Srodk6w finansowych na potrzeby Sluzby WiEziennej. Realizowanie
zadan w zakresie szkolenra zawodowego odbywad siq bqdzie przy r,wkorzystaniu dotychczasowej
kadry funkcjonariuszy i pracownikow cywiinych tej jednostki. Nast4p I zamrana etatu komendanta
o6rodka doskonalenia kadr w Popowie na etat komendanta o5rodka szkolenia.

ODK w Popowie jest w trwalym zarzqdzie tej jednostki organtzacyjnej Sluzby WiEziennej.
W trwalym zarzqdzie oSrodka pozostaj4 grunty i nieruchomoSci oznaczone dzialkami numer 53, 54,
93, 941I, 20213 , 23512, 240, 245, 7 66, 901 , 902, 904 o powierzchni lilcznej 19,991 8 ha potozone w
Popowie Parcele, gmina Somianka. Powyhszy stan prawny wynilia z decyzji Starosty Powiatu
Wyszkowskiego z dnia 18 lutego 2009 r. Q.Jr GG 101211112008109) oraz decyzjr z dnia
24.03.2010 r. (T.Jr cG - 701211312010).

Uregulowany stan prawny powyzszych nieruchomoSci po'zwala na przeksztalcenie i
przekazanie maj4tku ruchomego i nieruchomego na rzecz tych jednostek, w drodze niniejszego
proj ektu.

Statut tej jednostki po utworzeniu zostanie okreslony przez Dlzlsptora Generalnego Sluzby
Wiqziennej zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o Sluzbie Wiqziennej. podobnie jak pozostalych
oSrodk6w doskonalenia kadr i oSrodka szkolenia Sluzby WiEziennej.

WejScie w Zycie zarzqdzenra z dniem jego podpisania pozr.voli na niezwloczne podjEcie
czynnoSci likwidacyjnych i przeksztalcen organrzacyjnych oraz clokonanie zmran w zakresie
stosunku pracy pracownik6w oSrodka.

Projektowane zarzqdzenie nie jest objqte prawem Unii Europejskiej.
Projektowane zarzqdzente nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepis6w

rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dma 23 grudnia 2002 r. w sprar,vie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i akt6w prawnych (Dz.U. Nr 239. po2.2039 orazz2004 r. Nr
65,po2.597) .

Zgodnte z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialahroici lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. I4I4, z poLn.zm.), projelit zostanie umieszczon>l w
Biuletynie Informacji Pubhcznej na stronie internetowej Ministerstwa SprawiedliwoSci.

Proj ekt zaruqdzenia dotyczy funkcj onariuszy Sluzby Wiqziennej .
Projekt zostanie przeslany do konsultacji Niezaleznemrr Samorz4dnemu Zwrqzkowr

Zaw o dowemu Funkcj onariuszy i Pracownikow wi Ezi enni ctwa.
Wprowadzenie w Lycie zarzqdzenia nie spowoduj e dodatkou,ych skutkow finansowych dla

budzetu. Koszty zwrEzane z wej5ciem w tycre projektowanego rczporzqdzenLa pokrywane bEd4 z
wydatk6w biez4cych wiqziennictwa

Przedstawione w projekcie zarzqdzema rczwiqzania prawr-re nie bEdq mialy wplywu na
rynek pracy.

Projektowane zarzqdzeme nie bqdzie mialo wplywu na konkurencyjnoS6 gospodarki i
przedsiQbi orczo Sc, w tym takle na funkcj onowanie przedsiqbiorstw.

WejScie w Lycte zarz4dzenia nie bqdzie mialo wplywu na sfuacjE i rozw6j regionalny.


