ZARZĄDZENIE NR 21
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
z dnia 17 marca 2011 r.
w sprawie systemu współdziałania sił wsparcia oraz organizacji i wykorzystania
odwodu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku
o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523; Nr 182, poz. 1228; Nr 238, poz. 1578)
zarządza się co następuje:
§ 1.
Zarządzenie określa zasady organizacji i wykorzystania sił wsparcia oraz odwodu
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.
§ 2.
Przez użyte w zarządzeniu określenia rozumie się:
1) jednostka organizacyjna – jednostkę organizacyjną Służby Więziennej, o której
mowa w art. 8 ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r.;
2) Dyrektor Generalny – Dyrektora Generalnego Służby Więziennej lub osobę go
zastępującą;
3) dyrektor okręgowy – dyrektora okręgowego Służby Więziennej lub osobę go
zastępującą;
4) dyrektor – kierownika jednostki organizacyjnej lub osobę go zastępującą;
5) działania ochronne – czynności zmierzające do zapobiegania zdarzeniom
nadzwyczajnym lub likwidacji ich skutków;
6) środki ochrony – środki określone w §§ 2 i 3 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie uzbrojenia Służby
Więziennej oraz rodzajów broni i środków ochrony stosowanych przez jej
funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych (Dz. U. Nr 233, poz.
1532).
7)
GISW – Grupę Interwencyjną Służby Więziennej
§ 3.
1. Dyrektor, w celu usunięcia zagrożenia dla porządku lub bezpieczeństwa
w jednostce organizacyjnej, używa wszystkich dostępnych sił i środków.
2. Dyrektor zwraca się do właściwego dyrektora okręgowego o udzielenie pomocy, w
przypadku gdy siły własne są niewystarczające do likwidacji zagrożenia.
§ 4.
W celu udzielenia pomocy, o której mowa w § 3 ust. 2, tworzy się:
1) okręgowe siły wsparcia – składające się z GISW oraz funkcjonariuszy jednostek
organizacyjnych właściwego okręgowego inspektoratu Służby Więziennej;
2) międzyokręgowe siły wsparcia – składające się z wyznaczonych okręgowych sił
wsparcia określonych w załączniku nr 2 do zarządzenia;
3) odwód Dyrektora Generalnego – składający się z wyznaczonych GISW.
§ 5.
1. Dyrektor okręgowy uwzględniając, w szczególności: możliwości kadrowe, mobilność
funkcjonariuszy, posiadane środki ochrony i środki transportu podległych jednostek
organizacyjnych, określi w protokole, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do
zarządzenia, siły wsparcia, o których mowa w § 4 pkt 1.

2. Dyrektor okręgowy, w zależności od potrzeb, może podjąć
o dodatkowym wyposażeniu lub uzbrojeniu okręgowych sił wsparcia.

decyzję

§ 6.
1. Dyrektorzy okręgowi, w protokole, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do
zarządzenia, określają siły wsparcia, o których mowa w § 4 pkt 2.
2. W przypadku, gdy okręgowe siły wsparcia okażą się niewystarczające, właściwy
dyrektor okręgowy żąda udzielenia pomocy przez międzyokręgowe siły wsparcia.
3. Dyrektorzy okręgowi, w zależności od potrzeb, mogą podjąć decyzję
o dodatkowym wyposażeniu lub uzbrojeniu międzyokręgowych sił wsparcia.
§ 7.
1. Dyrektor okręgowy, biorąc pod uwagę potrzeby zgłaszane przez dyrektora jednostki
zagrożonej, udziela pomocy tej jednostce organizacyjnej kierując do niej okręgowe siły
wsparcia i określając zakres ich działania.
2. O podjęciu decyzji o wykorzystaniu okręgowych lub międzyokręgowych sił wsparcia,
właściwy dyrektor okręgowy niezwłocznie informuje Dyrektora Generalnego.
§ 8.
1. Przekazywanie informacji, w szczególności, odbywa się poprzez stanowiska
dowodzenia. Do przekazywania informacji można również wykorzystywać
dedykowaną usługę w formie SMS.
2. Stanowisko dowodzenia potwierdza otrzymanie informacji o konieczności udzielenia
pomocy zagrożonej jednostce organizacyjnej przez siły wsparcia lub odwód Dyrektora
Generalnego.
§ 9.
Po otrzymaniu decyzji nakazującej uruchomienie, w określonym zakresie, sił wsparcia
lub odwodu Dyrektora Generalnego, dyrektor organizuje w trybie alarmowym siły
i środki, a w szczególności:
1)
wyposaża delegowanych funkcjonariuszy w sprzęt zgodnie z protokołem, o
którym mowa w § 5 ust. 1 lub zgodnie z poleceniem dyrektora okręgowego lub
Dyrektora Generalnego;
2)
wyznacza dowódcę sił wsparcia;
3)
sporządza imienny wykaz delegowanych funkcjonariuszy i przekazuje go
dowódcy sił wsparcia;
4)
powiadamia właściwego dyrektora okręgowego o gotowości lub godzinie
wyjazdu sił wsparcia.
§ 10.
1. Na dowódcę sił wsparcia wyznacza się funkcjonariusza z odpowiednim
przygotowaniem i doświadczeniem zawodowym.
2. W skład sił wsparcia nie wyznacza się funkcjonariuszy odpowiedzialnych
za ochronę przeciwpożarową i gospodarowanie uzbrojeniem, dowódców zmian
a także funkcjonariuszy, którzy nie ukończyli kursu przygotowawczego.

§ 11.
1. Siły wsparcia po dotarciu do jednostki organizacyjnej, której udzielana jest pomoc,
podlegają kierującemu działaniami ochronnymi i pozostają w jego dyspozycji.

2. Po zakończeniu działań ochronnych dowódca sił wsparcia jest odpowiedzialny
za sprawdzenie wyposażenia podległych funkcjonariuszy i zorganizowany ich powrót
do jednostki organizacyjnych, w których pełnią służbę.

§ 12.
1. Dyrektor lub dyrektor okręgowy może odmówić udzielenia pomocy zagrożonej
jednostce organizacyjnej jedynie w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia dla
porządku lub bezpieczeństwa w podległej jednostce organizacyjnej.
2. O odmowie udzielenia pomocy, informuje niezwłocznie:
1)
dyrektor – właściwego dyrektora okręgowego;
2)
dyrektor okręgowy – dyrektora okręgowego żądającego udzielenia pomocy oraz
Dyrektora Generalnego.
§ 13.
1. W przypadku, gdy okręgowe i międzyokręgowe siły wsparcia są niewystarczające
do likwidacji zagrożenia, dyrektor okręgowy zwraca się do Dyrektora Generalnego
o udzielenie pomocy.
2. W celu udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, wykorzystuje się odwód
Dyrektora Generalnego, a w razie konieczności, także innych funkcjonariuszy
jednostek organizacyjnych.
3. Decyzję o wykorzystaniu sił, o których mowa w ust. 2, podejmuje każdorazowo
Dyrektor Generalny, określając ich skład, a w razie potrzeby także dodatkowe
wyposażenie lub uzbrojenie.
4. Gotowość odwodu Dyrektora Generalnego do wyjazdu, od chwili otrzymania
polecenia jego sformowania, zgłaszana jest bezzwłocznie na stanowisko dowodzenia
Dyrektora Generalnego.
§ 14.
Zakwaterowanie dla funkcjonariuszy sił wsparcia lub odwodu Dyrektora
Generalnego zapewnia właściwy dyrektor okręgowy.
§15.
Traci moc zarządzenie nr 29/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie systemu współdziałania sił wsparcia oraz
organizacji i wykorzystania odwodu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.
§ 16.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Załączniki do zarządzenia nr 21
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
z dnia 17 marca 2011 r.

Pieczęć nagłówkowa
Okręgowego Inspektoratu
Służby Więziennej

.....................................
(miejscowość, data)

Protokół
określający siły wsparcia w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej
w ......................................
Część I
Adres jednostki organizacyjnej,
nr telefonu, kryptonim łączności
radiowej
Rodzaj
środka
transportu/ilość
miejsc
Liczba funkcjonariuszy + kierowcy
Strzelba powtarzalna kal. 12
26 mm pistolet sygnałowy wz. 1978
Nasadowy
siatkowy
zestaw
obezwładniający
Amunicja niepenetracyjna
Nb. ślepy kal. 12/45
NPŁ–26 lub inne o podobnym
działaniu
Urządzenie do obezwładniania za
pomocą ładunku elektrycznego
Kamizelka ochronna
Naramienniki
Nagolenniki
Rękawice ochronne
Ochraniacze wrażliwych części
ciała
Kask ochronny z osłoną twarzy
Pałka gumowa szturmowa
Tarcza ochronna
RMG lub RMP
Kajdanki
Maska przeciwgazowa
w szczególności z komorą foniczną
Pałka wielofunkcyjna
Apteczka
pierwszej
pomocy
przedmedycznej
Radiotelefon

Zestaw
ochronny

Uzbrojenie i wyposażenie

Siły i środki

GISW

AŚ w ....... AŚ w ....... ZK w ....... ZK w .......

Część II
Orientacyjne czasy przejazdów pomiędzy jednostkami
AŚ w ......

AŚ w .......

AŚ w .......

AŚ w .......

ZK w .......

ZK w .......

ZK w .......

AŚ w .......
AŚ w .......
AŚ w .......
AŚ w .......
ZK w .......
ZK w .......
ZK w .......

….……..........................................................
(pieczęć i podpis dyrektora okręgowego Służby Więziennej)

Wyk. w …. egz.:
Egz. Nr 1 – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w ....................................
Egz. Nr 2 – Dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej
Egz. Nr 3,4 itd.- Dyrektor AŚ/ZK w ....................................

Załącznik Nr 2

Międzyokręgowe siły wsparcia
1. Grupa I.
Kraków, Lublin, Rzeszów.
2. Grupa II.
Katowice, Opole, Wrocław.
3. Grupa III.
Łódź, Warszawa, Białystok.
4. Grupa IV.
Szczecin, Koszalin, Poznań.
5. Grupa V.
Gdańsk, Olsztyn, Bydgoszcz.

Załącznik Nr 3

..............................
(miejscowość, data)

Protokół porozumiewawczy określający międzyokręgowe siły wsparcia
Grupa Nr ....................
OISW
OISW
OISW
w ………....... w ………....... w ……….......

Adres jednostki organizacyjnej, nr telefonu, kryptonim
łączności radiowej
Liczba funkcjonariuszy + kierowcy
Rodzaj środka transportu / Ilość miejsc
Strzelba powtarzalna kal. 12
26 mm pistolet sygnałowy wz. 1978
Nasadowy siatkowy zestaw obezwładniający
Amunicja niepenetracyjna
Nb. ślepy kal. 12/45
NPŁ – 26 lub inne o podobnym działaniu
Urządzenie do obezwładniania za pomocą ładunku
elektrycznego
Kamizelka ochronna
Naramienniki
Nagolenniki
Rękawice ochronne
Ochraniacze wrażliwych części ciała
Kask ochronny z osłoną twarzy
Pałka gumowa szturmowa
Tarcza ochronna
RMG lub RMP
Kajdanki
Maska przeciwgazowa w szczególności z komorą foniczną
Pałka wielofunkcyjna
Apteczka pierwszej pomocy przedmedycznej
Radiotelefon
Zestaw
ochronny

Uzbrojenie i wyposażenie

Siły i środki

...................................................................................
(pieczęć i podpis dyrektora okręgowego Służby Więziennej)

...................................................................................
(pieczęć i podpis dyrektora okręgowego Służby Więziennej)

...................................................................................
(pieczęć i podpis dyrektora okręgowego Służby Więziennej)

Wyk. w 4 egz.
Egz. Nr 1 – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w ...................................
Egz. Nr 2 – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w ...................................
Egz. Nr 3 – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w ...................................
Egz. Nr 4 – Dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej

