Zarządzenie Nr

/2010

Dyrektora Generalnego SłuŜby Więziennej
z dnia 13 sierpnia 2010 r.
w sprawie opracowania, uzgodnienia i aktualizowania planów szczególnej
ochrony obiektów kategorii II jednostek organizacyjnych SłuŜby Więziennej

Na podstawie

art. 11 ust. 1 pkt 4 i 11 oraz ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia

2010 r. o SłuŜbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523), w związku
z

§

4

zarządzenia

Ministra

Sprawiedliwości z

dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku
obrony (Dz. U. Min. Sprawiedl. z 2004 r. Nr 6, poz. 23) ustala się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)

jednostce

organizacyjnej

–

naleŜy

przez

to

rozumieć

jednostkę

organizacyjną SłuŜby Więziennej;
2) kierowniku jednostki - naleŜy przez to rozumieć kierownika jednostki
organizacyjnej SłuŜby Więziennej;
3) planie - naleŜy przez to rozumieć plan szczególnej ochrony obiektu
kategorii II;
4) podmiocie wiodącym - naleŜy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną
SłuŜby Więziennej posiadającą stosowne siły i środki do prowadzenia
szczególnej ochrony;
5) jednym terenie - naleŜy przez to rozumieć nieruchomość ograniczoną
zewnętrzną linią ogrodzenia ochronnego, na której usytuowane są jednostki
organizacyjne SłuŜby Więziennej.

§ 2.
1. Plan opracowują wszyscy kierownicy jednostek.
2. W celu kompleksowego i rzetelnego opracowania planu, kierownik jednostki

powołuje zespół, w skład którego wchodzą kierownicy poszczególnych słuŜb
oraz funkcjonariusze i pracownicy, którzy zajmują samodzielne stanowiska.
§ 3.
1. JeŜeli jednostki organizacyjne funkcjonują na jednym terenie lub są
ochraniane przez podmiot wiodący, opracowuje się jeden plan.
2. Szczególną ochroną obiektu kieruje kierownik podmiotu wiodącego.
§ 4.
1. Plan opracowuje się w dwóch egzemplarzach.
2. Pierwszy egzemplarz przechowuje słuŜba dyŜurna jednostki organizacyjnej,
natomiast drugi egzemplarz przechowuje funkcjonariusz odpowiedzialny za
sprawy obronne w jednostce organizacyjnej.
3. W sytuacjach, o których mowa w § 3, sporządza się trzeci egzemplarz planu
dla podmiotu uczestniczącego w szczególnej ochronie. Przepis ust. 2 stosuje
się odpowiednio.
§ 5.
Plan podlega uzgodnieniu:
1) z właściwą terytorialnie jednostką organizacyjną Państwowej StraŜy
PoŜarnej i jednostką organizacyjną Policji;
2) ze

specjalistą

okręgowego inspektoratu SłuŜby

Więziennej

nadzorującym sprawy obronne.

§ 6.
1. Plan zatwierdza bezpośredni przełoŜony kierownika jednostki.
2. W sytuacjach, o których mowa w § 3, plan zatwierdza przełoŜony kierownika
podmiotu wiodącego.
§ 7.
Plan sporządza się, kwalifikuje, przechowuje i udostępnia zgodnie
z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

§ 8.
Plan podlega aktualizacji stosownie do zmian i uwarunkowań mających wpływ
na szczególną ochronę obiektu, nie rzadziej jednak niŜ raz w roku, w terminie
do dnia 31 stycznia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

§ 9.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie
ustalenia zawarte w rozdziale 3 „Ogólnych wymagań dotyczących szczególnej
ochrony obiektów kategorii II”, wydanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w dniu 9 grudnia 2004 r.

§ 10.
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

§ 11

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2008 Dyrektora Generalnego SłuŜby Więziennej
z

dnia

28

stycznia

2008

r.

w

sprawie

opracowania,

uzgodnienia

i aktualizowania planów szczególnej ochrony obiektów kategorii II jednostek
organizacyjnych SłuŜby Więziennej

Dyrektor Generalny
SłuŜby Więziennej
płk Kajetan Dubiel

UZASADNIENIE

Prawną podstawę do wydania zarządzenia stanowi art. 11 ust. 1 pkt 4 i 11 oraz
ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o SłuŜbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r.
Nr 79, poz. 523), w związku z § 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
31 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach
powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Min. Sprawiedl. z 2004 r. Nr 6, poz. 23).
Zmiany dokonane w stosunku do poprzedniego tekstu zarządzenia polegają
jedynie na aktualizacji podstawy prawnej w związku z wejściem w Ŝycie nowej
Ustawy o SłuŜbie Więziennej.

