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w sprawie postqpowania w przypadku wydawania, wymiany, zwrotu, utraty
oraz reiestracii legitymacii slu2bowei funkcionariusza i pracownika Sluzby
Wiqziennei

Na podstawieart. 11 ust. 1 pkt 11 usta\a,y
z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o Slu2bie Wiqzienrej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z p6in.zm})) zarz4dza siq,
co nastqpu)e:
okreslaszczeg6lowe
S 1. ZarzEdzenie
zasadypostqpowania
w sprawie
wydawania, wymiany, zwrotu oraz rejestracji legitymacji slu2bowej
funkcjonariusza i
pracownika Slu2by WiQziennej, zwanych dalej
,,funkcjonariuszami".
S 2. 1. Organywydaj4celegitymacjeslu2boweskladaj4do zespolowego
stanowiskapracy w Biurze Informatyki i LqcznoSciCentralnegoZarzqduSluZby
Wqziennej, zwanego dalej,,Punktem Certyfikacji",zapotrzebowaniena
legirymacjeslu2bowe,za poSrednictwemprogramukadry - place,w przypadku:
1] nawi4zania
stosunkuslu2bowego
lub zatrudnienia;
2Juzasadniajqcym
wymianQlegiq/macjisluibowej.
2.
Funkcjonariuszom bqd4cym
u2ytkownikami
system6w
informatycznychSlu2byWiqziennejwydawane s4 legitymacjez elektronicznym
ukladem stykowym tzw. chipem,na kt6rym zapisy.wanesE certyfikaty dostqpu
do system6winformatycznychSlu2byWigziennej,zwanedalej,,certyfikatami,,.
3. Punkt Certyfikacji w terminie do 14 dni, od dnia zlozenia
zapotrzebowania, przesyla spersonalizowane legitymacje slu2bowe
do kierownika jednostki organizacyjnej Slu2by Wigziennej, zwanego dalej
,,kierownikiemjednostki",w kt6rej funkcjonariuszna stale pelni sluzbq lub jest
zatrudniony.
4. Punkt Certyfikacji przekazuje do programu kadry - place dane
o spersonalizowanych
legitymacjachslu2bowychobejmuj4cenumer legitymacji
slu2bowejoraz datqjej waZno6ci.
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S 3. 1. Legitynacjaslu2bowapodlegawymianiew przypadku:
1l zmianydanychw niej zawartych;
2) utraty, uszkodzenialub zniszczenialegitymacji sluibowej w stopniu
utrudniaj4cym lub uniemo2liwiaj4cymodczytanie umieszczonych
w niej danychlub certyfikat6w;
3l upl].wu terminu wa2noscr.
2. Do czasuwymiany legitymacjistu2bowejfunkcjonariuszposlugujesiq
dotychczasow4
ieg\tymacj4,z zastrzeieniemust. 1 pkt Z i 3.
$ 4. 1. Legitymacjaslu2bowapodlegazwrotowi w przypadku ustania
stosunl<uslu2bowegolub zatrudnienia.
2. W razie6miercilub uznaniaiunkcjonariusza
za zaginionego,
kierownik
jednostkimozewyst4pi6do cztonk6wjegorodziny o zwrot legi[rmacji s]u2bowej.
3. Zwrotu legiiymacji slu2bowejdokonujesig w kom6rce organizacyjnej
do spraw kadr jednostki organizacyjnej Slu2by Wiqziennej, zwanej dalej
,,kom6rk4kadrow4", wlaSciwej ze wzglqdu na ostatnie stale miejsce pelnienia
stuibylub zatrudnienia
funkcjonariusza.
S 5. 1. W przypadku utraty legitymacji slu2bowej funkcjonariuszjest
obowiEzanyzawiadomia niezwloczniekierownika jednostki i zlo2yt pisemne
o6wiadczenie,podaj4c w nim w szczeg6lnosci,datq i okolicznosci utraty
legitymacjisluZbowej,
2. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji slu2bowej
jest obowiEzany
funkcjonariusz
zwrdcii j4 w kom6rcekadrowejw terminie7 dni
od dnia jej odzyskania.
S 6. 1. Legitymacjeslu2bowe powinny byi przechowywanew spos6b
uniemo2liwiajqcydostqp do nich os6b nieupowa2nionychoraz zabezpreczal4cy
przedzaginigciem,
zniszczeniem
lub uszkodzeniem.
2. Legitymacje slu2bowe po uplywie terminu wa2no6ci,wypelnione
omylkowo, uszkodzone, z\iszczo\e lub zwr6cone do kom6rki kadrowej,
podlegajA komisfnemu zniszczeniu.Ze z\iszczenia sporz4dza siq protokdl
w formiepisemnej.
$ 7. W kom6rcekadrowej prowadzonyjest rejestr wydanychlegitymacji
slu2bowych,w kt6ry.'rnwpisuje siq odpowiednio:
l l i m i qi n a z w i s k o ;
2l numerlegitymacjislu2bowej;
3J datq uply'wuwaznoScilegitymacjislu2bowej;

,t

datg odbioru legitymacji sluZbowejprzez funkcjonariuszaoraz jego
czytelnypodpis;
sl przyczynqwymiany legitymacji s+uZbowe
j;
6) datg zwrotu legitymacji sluZbowejprzez funkcjonariuszaoraz jego
czytelnypodpis.

$ B. Zarz4dzeniewchodziw 2yciepo uplywie 14 dni od dnia podpisania.
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