Zarządzenie Nr , ?

/2011

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
z dnia / /'7 stycznia 2011 r.
w sprawie zasad organizacji i zakresu działania etatowych
Grup interwencyjnych Służby Więziennej

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 i 11 oraz ust. 2 ustawy z dnia
9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182,
poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578), zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§1.
Zarządzenie określa:
1) szczegółowe zasady organizacji i zakres działania etatowych
Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, zwanych dalej
„grupami interwencyjnymi";
2) zasady dowodzenia podczas interwencji w jednostkach
organizacyjnych
Służby
Więziennej,
zwanych
dalej
Jednostkami organizacyjnymi";
3) umundurowanie,
wyposażenie
i
uzbrojenie
grup
interwencyjnych.
§2.

1. Właściwy Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej, zwany dalej
„dyrektorem okręgowym", powołuje co najmniej jedną grupę
interwencyjną.
2. Dyrektor okręgowy wyznacza imiennie skład grupy interwencyjnej
oraz dowódców sekcji, spośród funkcjonariuszy podległych
jednostek organizacyjnych.
3. Dyrektor okręgowy wyznacza spośród dowódców sekcji dowódcę
całej grupy interwencyjnej.
4. Dyrektor okręgowy wyznacza dwie jednostki organizacyjne,
do których kadrowo przynależą funkcjonariusze wchodzący
w skład grupy interwencyjnej. W uzasadnionych przypadkach
dyrektor okręgowy może wyznaczyć jedną jednostkę.

5. Specjalista w okręgowym inspektoracie Służby Więziennej
odpowiedzialny za sprawy ochronne, zwany dalej „specjalistą
okręgowym", zobowiązany jest, w szczególności, do:
1) nadzoru
nad
prawidłowym
wykorzystaniem
grupy
interwencyjnej;
2) organizowania szkoleń z innymi formacjami mundurowymi oraz
pozostałymi grupami interwencyjnymi;
3) opracowania ramowego planu szkolenia i harmonogramu
wykorzystania grupy interwencyjnej we wszystkich jednostkach
podległych właściwemu dyrektorowi okręgowemu.
6. Dyrektor jednostki organizacyjnej, do której funkcjonariusze
przynależą kadrowo zobowiązany jest, w szczególności, do:
1) zorganizowania
i wydzielenia
podręcznego
magazynu
uzbrojenia bądź udostępnienia magazynu sił wsparcia
dla funkcjonariuszy sekcji lub grupy interwencyjnej;
2) zapewnienia możliwości wykorzystania sekcji każdego dnia
w sile co najmniej 6 funkcjonariuszy lub grupy w sile co najmniej
jednej sekcji.
7. Funkcjonariusz grupy interwencyjnej wchodzi w skład działu
ochrony jednostki organizacyjnej.
8. Grupa interwencyjna korzysta w trakcie swoich działań
z odrębnego kanału łączności przydzielonego przez dyrektora
okręgowego.

Rozdział 2
Zasady organizacji oraz pełnienia służby przez funkcjonariuszy
grupy interwencyjnej
§3.

1. Grupa interwencyjna składa się z dwóch sekcji, z których każda
składa się z minimum 8 funkcjonariuszy, pełniących służbę
w systemie jednozmianowym. Każdą sekcją dowodzi dowódca
sekcji. W przypadku nieobecności dowódcy sekcji jego obowiązki
przejmuje inny funkcjonariusz wchodzący w skład sekcji
wyznaczony przez właściwego dyrektora okręgowego.
2. Do podstawowych obowiązków funkcjonariuszy wchodzących
w skład grupy interwencyjnej należy, w szczególności:
1) w przypadku dowódcy grupy interwencyjnej:

a) uzyskiwanie
informacji
niezbędnych
do
właściwego
prowadzenia działań,
b) przydzielanie zadań i nadzorowanie ich realizacji,
c) uczestniczenie
w
procesie
wypracowywania
decyzji
z kierującym działaniami ochronnymi,
d) wykonywanie poleceń kierującego działaniami ochronnymi,
e) podejmowanie decyzji w zakresie rozwiązań taktycznych
i ich realizacja
oraz bieżące informowanie kierującego
działaniami ochronnymi o podjętych działaniach oraz ich
skutkach;
2) w przypadku dowódcy sekcji:
a) przydzielanie
zadań
poszczególnym
funkcjonariuszom
wchodzącym w skład sekcji,
b) bieżące
informowanie
dowódcy
grupy
o
podjętych
działaniach oraz ich skutkach;
3) funkcjonariusz wchodzący w skład grupy interwencyjnej,
w trakcie wykonywania działań ochronnych realizuje polecenia
wydane przez dowódcę sekcji bądź grupy.
Rozdział 3
Zadania i procedury użycia grupy interwencyjnej
§4.

1. Grupa interwencyjna w ramach zadań zleconych przez dyrektora
okręgowego, może być wykorzystywana w szczególności do:
1) zapobiegania zdarzeniom nadzwyczajnym lub likwidowania ich
skutków;
2) konwojowania osadzonych wymagających wzmożonych działań
ochronnych;
3) uczestniczenia w ćwiczeniach
ochronnych
i obronnych
organizowanych na terenie jednostek organizacyjnych podległych
dyrektorowi okręgowemu;
4) szkolenia funkcjonariuszy działów ochrony z zakresu technik
interwencyjnych.
2. Grupa interwencyjna wchodzi w skład okręgowych sił wsparcia
oraz może wchodzić w skład odwodu Dyrektora Generalnego.
3. W przypadku nierealizowania przez grupę interwencyjną zadań,
o których mowa w ust. 1, może ona zostać wykorzystana
do doraźnej realizacji zadań ochronnych, niewpływających na
dyspozycyjność i mobilność grupy, wynikających z planu ochrony
jednostki
organizacyjnej,
do
której
kadrowo
przynależą
funkcjonariusze
stanowiący
jej
skład,
z
uwzględnieniem
zatwierdzonego przez dyrektora okręgowego planu szkolenia oraz

harmonogramu wykorzystania grupy, w szczególności realizować
konwoje do placówek służby zdrowia, kontrole osadzonych i
miejsc, w
których przebywają na stałe lub
czasowo.
Funkcjonariusze grupy
realizują te zadania wspólnie
z
funkcjonariuszami działu ochrony, wyznaczonymi na poszczególne
stanowiska i posterunki.
4. Dyrektor Generalny Służby Więziennej lub kierownik komórki
organizacyjnej Centralnego Zarządu Służby Więziennej właściwej
w sprawach ochronnych i spraw obronnych, może zarządzić
zgrupowanie poszczególnych grup interwencyjnych, w celu
realizacji zadań określonych w ust. 1.

Rozdział 4
Doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy grup interwencyjnych
§5.

1. Dyrektor
okręgowy
zapewnia
bazę
szkoleniową
i umożliwia prowadzenie treningów grupy interwencyjnej na terenie
podległych jednostek organizacyjnych.
2. Funkcjonariuszy grupy interwencyjnej ubezpiecza się dodatkowo
od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać
w związku z realizacją zadań, czynności i szkoleń.

§6.

1. Program szkolenia grupy interwencyjnej uwzględnia doskonalenie
umiejętności
taktycznych,
ćwiczenie
sprawności
fizycznej
i współdziałania w zespole w różnych sytuacjach zagrożenia.
Program szkolenia opracowuje Komendant Centralnego Ośrodka
Szkolenia
Służby Więziennej w
Kaliszu w
uzgodnieniu
z kierownikiem komórki organizacyjnej Centralnego Zarządu
Służby Więziennej właściwej w sprawach ochronnych i spraw
obronnych.
2. Za nabór do grupy interwencyjnej, szkolenie oraz weryfikację
kandydatów odpowiada wyznaczony przez dyrektora okręgowego
specjalista okręgowy.
3. Specjalista okręgowy w oparciu o program, o którym mowa
w ust. 1, opracowuje kwartalny plan szkolenia grupy oraz
odpowiada za jego realizację.

4. Członkowie całe] grupy odbywają, w pełnym wymiarze godzin,
wspólne szkolenie w trakcie pełnienia służby minimum 4 dni
w miesiącu.
5. Funkcjonariusz wchodzący w skład grupy
interwencyjnej
przechodzi przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
6. Raz na 12 miesięcy przeprowadza się weryfikację przydatności
poszczególnych funkcjonariuszy wchodzących w skład grupy
na
podstawie
testów
opracowanych
przez
Komendanta
Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu
w uzgodnieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej Centralnego
Zarządu Służby Więziennej właściwej w sprawach ochronnych
i spraw obronnych. Za przeprowadzenie weryfikacji odpowiada
dyrektor okręgowy.
7. W przypadku niezaliczenia testu, o którym mowa w ust. 6
funkcjonariusz zobligowany jest do jego powtórzenia w terminie
do 3 miesięcy. Uzyskanie oceny negatywnej skutkuje odwołaniem
funkcjonariusza ze składu grupy interwencyjnej.

Rozdział 5
Umundurowanie, wyposażenie oraz uzbrojenie grupy
interwencyjnej
§7.

1. Funkcjonariusz grupy interwencyjnej wykonuje swoje zadania
w
umundurowaniu,
wyposażeniu
i
uzbrojeniu
zgodnym
z obowiązującymi przepisami.
2. Wyposażenie specjalne oraz uzbrojenie ustala się indywidualnie
i przypisuje na stałe funkcjonariuszowi wchodzącemu w skład
grupy interwencyjnej.
3. Dyrektor jednostki zapewnia pojazdy służbowe niezbędne
do wykonywania zadań przez sekcję lub całą grupę interwencyjną.
4. Rodzaj,
ilość
umundurowania,
wyposażenia
i uzbrojenia
funkcjonariusza grupy interwencyjnej określają załączniki nr 1 - 3
do niniejszego zarządzenia.
5. Normy wyposażenia pojazdów służbowych określa załącznik nr 4
do niniejszego zarządzenia.

Rozdział 6
Przepisy dostosowujące i przepis końcowy
§8-

1. Realizacja norm określonych w załączniku nr 4 do zarządzenia,
nastąpi w terminie do dnia 1 kwietnia 2013 roku.
2. Przepis § 7 ust. 4 wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r.
3. Do czasu otrzymania umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia,
0 których mowa w § 7, funkcjonariusz grupy interwencyjnej
wykonuje swoje zadania w umundurowaniu, wyposażeniu
1 uzbrojeniu znajdującym się na stanie jednostki organizacyjnej.
§9.

Traci moc zarządzenie Nr 41/2010 Dyrektora Generalnego Służby
Więziennej z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad organizacji
i zakresu działania etatowych Grup Interwencyjnych Służby Więziennej
§10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r.

Załączniki do zarządzenia Nr

7

/2011

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
z dnia

Ąf- t t ^ a

2011 r.

Załącznik nr 1

Normy umundurowania taktycznego dla funkcjonariusza
wchodzącego w skład Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej

L.p.

Rodzaj umundurowania

j.m.

Ilość

1.
2.

Umundurowanie taktyczne
Rękawice taktyczne
z dodatkiem kevlaru letnie
Rękawice taktyczne
z dodatkiem keviaru zimowe
Kamizelka taktyczna
Czapka letnia
do umundurowania
taktycznego
Czapka zimowa
do umundurowania
taktycznego
Kominiarka
do umundurowania
taktycznego
Półgolf polarowy
do umundurowania
taktycznego
Buty taktyczne

kp!.
par.

3
1

2 lata
1 rok

par.

1

1 rok

szt.
szt.

1
1

2 lata
2 lata

szt.

1

3 lata

szt.

1

1 rok

szt.

1

2 lata

par.

2

2 lata

szt.

1

2 lata

3.
4,
5.

6.

7.

8.

9.
10.

Kurtka taktyczna
jesienno - zimowa typu
lekkiego

Okres używalności

Załącznik nr 2
Minimalne normy wyposażenia

L.p.
1.

Kamizelka uniwersalna kulo i nożoodporna

2.

Rękawice nożoodporne

3.

Rękawice antyuderzeniowe

4.

Kabura udowa i ładownice udowe

5.

Hełm kevlarowy, przystosowany do
współpracy ze środkami łączności i osłoną
twarzy
Okulary lub gogle taktyczne

6.

8.

Nakolanniki, nałokietniki, nagolenniki,
ochraniacze przedramion
Tarcze obronne kpi.

9.

Indywidualny pakiet medyczny

10.

Maska przeciwgazowa

11.

Latarka

12.

13.

Środek łączności bezprzewodowej ze
słuchawkowym zestawem kamuflowanym lub
taktycznym
Telefon komórkowy

14.

Kajdanki

15.

Pojemnik z gazem łzawiącym min. 90 ml

16.

Pojemnik z gazem łzawiącym min. 500 ml

17.

Pałka typu teleskopowego lub tonfa

18.

Indywidualne chemiczne źródła światła

19.

Noktowizor

7.

Ilość

Rodzaj wyposażenia
dla każdego
- 1 szt.
dla każdego
- 1 para
dla każdego
- 1 para
dla każdego
- 1 szt.
dla każdego
- 1 szt.

funkcjonariusza
funkcjonariusza
funkcjonariusza
funkcjonariusza
funkcjonariusza

dla każdego funkcjonariusza
- 1 szt.
dla każdego funkcjonariusza
- 1 komplet
4 komplety na grupę
dla każdego
- 1 szt.
dla każdego
- 1 szt.
dla każdego
- 1 szt.
dla każdego
- 1 szt.

funkcjonariusza
funkcjonariusza
funkcjonariusza
funkcjonariusza

dowódca grupy - 1 szt.
dla każdego funkcjonariusza
- 1 szt.
dla każdego funkcjonariusza
- 1 szt.
2 szt. na grupę
dla każdego funkcjonariusza
- 1 szt.
dla każdego funkcjonariusza
- 1 komplet
2 szt. na grupę

Kierownik jednostki organizacyjnej na której terenie grupa interwencyjna prowadzi
działania ochronne, może zwiększyć ilość sprzętu stosownie do potrzeb.

Załącznik nr 3

Minimalne normy uzbrojenia
L.p.

Rodzaj uzbrojenia

1.

Broń palna krótka

2.

Karabinek lub pistolet maszynowy z celownikiem

Ilość
dla każdego
funkcjonariusza - 1 szt.
4 szt. na grupę

optycznym i oświetleniem taktycznym

3.

Strzelba powtarzalna kal. 12 z oświetleniem

4 szt. na grupę

taktycznym

4.

Amunicja do poszczególnych rodzajów broni

wg normy należności

5.

Granaty hukowo - błyskowe

10 szt. na grupę

6.

Granaty dymne

10 szt. na grupę

7.

Granaty łzawiące

10 szt. na grupę

8.

Petardy

10 szt. na grupę

9.

Paralizatory

2 szt. na grupę

10.

Siatka obezwładniająca wraz z urządzeniem

1 komplet na grupę

miotającym
Kierownik jednostki organizacyjnej na której terenie grupa interwencyjna prowadzi
działania ochronne, może zwiększyć ilość uzbrojenia stosownie do potrzeb.

Załącznik nr 4

Minimalne normy wyposażenia pojazdów służbowych
pozostających w dyspozycji
Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej

L.p.

Ilość

Rodzaj wyposażenia
1 szt.

2

Torba ratownicza z zawartością umożliwiającą
udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej
kilku poszkodowanym
Nosze materiałowe

2 szt.

3.

Reflektor przenośny typu szperacz

1 szt.

4.

Chemiczne źródła światła

20 szt. na grupę

5.

1 szt.

6.

Stacjonarny (samochodowy) środek łączności
radiowej
Nawigacja oraz lokalizator GPS

7.

Kamera inspekcyjna

1 szt.

8.

Specjalistyczny sprzęt do usuwania barykad
i zapór technicznych
składana drabinka szturmowa

1 komplet

1.

9.

1 szt.

1 szt.

