ZARZĄDZENIE Nr / j 5 /2012
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
z dnia'?'

lutego 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Centralnemu Ośrodkowi Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie
Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. zra. l) ) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 46/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z
dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Szkolenia
Służby Więziennej w Kaliszu, w załączniku do zarządzenia § 6 otrzymuje brzmienie:
,.§ 6.1.

Strukturę

organizacyjną

Ośrodka

Szkolenia

tworzą

następujące

komórki organizacyjne:
1) zakłady szkoleniowe:
a) Zakład Administracyjno-Logistyczny,
b) Zakład Szkolenia Ochronnego,
c) Zakład Szkolenia Penitencjarnego,
d) Zakład Technologii Informatycznych i Edukacyjnych,
e) Zakład Technik Interwencyjnych i Szkolenia Strzeleckiego;
2) działy:
a) dział

finansowy,

b) dział kwatermistrzowski,
c) dział ochrony,
d) dział organizacji i obsługi szkolenia,
e) dział kadr, szkolenia i spraw socjalnych;
3) Centralna Biblioteka Więziennictwa;
4) Centralna Składnica Uzbrojenia;
5) samodzielne stanowiska:
a) samodzielne stanowisko ds. bhp i zatrudnienia,
b) samodzielne stanowisko ds. inwestycji,
c) samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu,
d) samodzielne stanowisko ds. obronnych;
0

Zmiany wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 182, poz. 1228 i 238, poz. 1578 oraz z 2011
r. Nr 112, poz. 654 i Nr 291, poz. 1707.

6) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;
7) radca prawny.
2. Powołanie innej, niż wymieniona w ust. 1, komórki organizacyjnej może
nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, na pisemny wniosek
komendanta Ośrodka Szkolenia.
3. Komendant Ośrodka Szkolenia może powoływać nieetatowe zespoły celem
prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie efektywności szkolenia

oraz

problemów penitencjarnych wymagających diagnozy i oceny lub inne celowe zespoły.
4. Zespoły, o których mowa w ust. 3, mogą prowadzić swoją działalność w
porozumieniu z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Centralnego Zarządu
S łużby Wi ęzi en n ej.
5.

Ośrodek

Szkolenia

może

także,

na

podstawie

zawieranych

umów,

współdziałać w zakresie realizacji prac, o których mowa w ust. 1 i 3, z placówkami
naukowymi. 1 '§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2012 r.
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