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Warszawa ZO'll-'t1-7{

Pan/i
Dyrektor Okregowy
SNuiby Wieziennej
Komendant
Centralnego OSrodka Szkolenia
Slu2by Wieziennej w Kaliszu
OSrodka Szkolenia
Sluiby Wigziennej w Kutach
OSrodka Doskonalenia Kadr
Slu2by Wigziennej w popowie

Majqc na uwadze ksztaftowanie racjonalnej polityki kadrowej w Sluzbie
VviQziennej, a w szczeg6lnosci zapewnienie wlasciwych proporcji zatrudnjenia na
poszczeg6lnych stanowiskach sluzbowych, tj. oficerskich, chorqZych i podoficerskich
w struKuze wszystkich jednostek organzacyjnych gu2by Wieziehnej, a takze
biorec pod uwagg koniecznose zapewnienia plynnego procesu szkolenia
zawodowego dla nowoprzyjgtych funkcjonariuszy Sluzby Wi?zienneJ, potecam
z dniem 1 stycznia 2012 r. zawiesi6 przyjgcia do sfuZby na stanowiska oficerskie.
Ograniczenie to nie dotyczy przyjee do sluzby na stanowiska :

1) mlodszych wychowawc6w i mlodszych psycholog6w,
2) mlodszych inspektor6w w oddzialach terapeutycznych,
3) gl6wnego ksiggowego, radcy prawnego i stanowisk oficerskich w sluzbie

zdrowia.
V/yjqtkovto, w szczeg6lnie uzasadnionych pzypadkach przyjecie do stu2by na

stanowisko olicerskie mo2e nastqpid po uzyskaniu zgody Dyrektora Biura Kadr
iSzkolenia itytko w stosunku do kandydat6w posiadajqcych dodatkowo, poza
wyksztalceniem og6lnym, specjalistyczne kwalifikacje niezbgdne przy reatizacji
zadad sfu2bowych.

Zawieszenie pzyj96 do slulby wiEzae si9 b?dzie, m.in. z uwolnieniem Srodk6w
finansowych, kt6re przeznaczone zostanq na koreK? uposa2en dla funKcjonariuszy



pozostajecych w sluzbie, Ponadto nowoptzyjeci funkcjonariusze, gl6wnie na

stanowiska chorqzych beda mogli w kr6tszym czasie odby6 szkolenie zawodowe

zakortczone zlozeniem egzaminu na pieMszy stopief chorqzego, co w kontekscie

ograniczenia liczby uczestnik6w szkolenia na pierwszy stopied oficerski, ulatwi im

sciezk? rozwoju zawodowego,

Przypominam, 2e do zadafi dyrektor6w okregowych $uzby Wieziennej winna

naleze6 ciqgla analiza zatrudnienia w podleglych jednostkach organizacyjnych,

a w szczeg6lnosci struktury etatowej i stanowiskowej w poszczeg6lnych kom6rkach

organizacyjnych, tak aby w jednostkach o zblizonej pojemnosci i rodzaju,

uwzglgdniajqc specyfike warunk6w pelnienia sluzby oraz charakter realizowanych

zadai pzez funkcjonariuszy i pracownik6w, wystandaryzowa6 stan zatrudnienia,

darski

Wvk. i rozeslano wq. rozdzielnika
Do wiadomosci :
ZastQpcy Dyrektora Generalnego SW
Kjerownicy kom6rek organizacyjnych CZSW
ZG NSZZF i PW


