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OdpowiadajEc
n'apanapismoz dnia3 kwietnia2OI3r.,l.dz.ZG_ 53/2013,
po dokonaniu
analizypismaZarzqdu
Terenowego
NSZZFipWw Swidnicv
z dnia
19marca2013r.,Biuroprawneprezentuje
nastqpujEce
stanowisko:
Przepis
art.48 ust.1 ustawyz dnia9 kwietnia2Oj.Or.
o Stu2bie
Wigziennej
pozwalaDyrektorowi
Generalnemu
Stu2by
Wiqziennej
na wniosekwiasciwego
przelo2onego
w szczeg6lnie
uzasadnionych
przypadkach,
a wiec wyjEtkowo,
wyraziczgodQna mianowanie
funkcjonariusza
na wyiszestanowisko
sruzbowe
w nastepujqcych
sytuacjach:
- przeduzyskaniem
przezniegokwalifikacji
zawodowych,
przyczymjeston
zobowiEzany
uzyskaiwymaganekwalifikacje
zawodoww
e o k r e s i e3 l a t o d
mianowania
nato stanowisko;
- przeduzyskaniem
wymaganego
sta2ustuibynatym stanowisKu.
Jednak powy2szedwa odstQpstwa,przy mianowaniu
na wvzsze
stanowisko
slu2bowe,
DyrektorGeneralny
SfuibyWiqziennej
moie wyjatkowo
zastosowac
pod warunkiem,
ie funkcjonariusz
spelniawymagania
w zakresie
wyksztalcenia
og6lnegona danymstanowisku.
Takwigc wspomniany
przepis
ustawy,nie zezwalaDyrektorowiGeneralnemu
Slu2byWiqzienne.,
stosowae
wy2ejwymienionych
odstepstww stosunkudo funkcjonariuszy,
kt6rzy nie
posiadajE
wyksztafcenia
o96lnego,
wymaganego
nadanymstanowisKu.
Natomiast
przepisart. 169ust.1 i 2 ustawyo Slu2bie
Wiqziennej
reguluje
wyr62nienia,
iakie mogE byi udzierane
funkcjonariuszom,
kt6rzy wzorowo
wykonujqobowiqzki
sfu2bowe,
przejawiajq
inicjatywqidoskonalqkwalifikacje
zawodowe.Jednymz wyr62nierijest mianowanie
na wyisze stanowisko
slu2bowe,
a wiqcta samaczynno6i,
o kt6rejmowawe wspomnianym
wcze5niej
art. 48 ust. 1 ustawyo Slu2bieWiqziennej.
Tak wiec przepisten ma takZe
zastosowanie
do wyr62nienia,
o kt6rymmowaw art. j.69 ust. j. pkt 5 ustawv

o Slu2bieWieziennej.
Dlategote2 przyudzielaniu
tego wyr62nienia,
Dvrektor
GeneralnySlu2byWigziennejna wniosekwla6ciwegoprzefoionego,
mo2e
zgodzii siq na wy2ej wspomnianeodstgpstwa,dotyczqcekwalifikacji
zawodowych
orazwymaganego
staiu sfu2byna danymstanowisku.
Natomiast
ustawa nie zezwalaDyrektorowiGeneralnemuna stosowanie
takiego
odstepstwa,odnosnie posiadanegoprzez wyr6inionegofunkcjonariusza
wyksztalcenia
og6lnego.
Ponadtoza powy2szq
interpretacjE
przepisuart. 169ust. 1 pkt 5 ustawv
o Slu2bieWiqziennej
przemawiaprzepisg Z ust.2 rozporzEdzenia
Ministra
SprawiedfiwoSci
z dnia5 paidziernika
20j.0r.(Dz.U. Nr j.90,poz. L276),kt6ry
zezwala(fakultatywnie)
DyrektorowiGeneralnemu
Slu2byWiqziennejna
stosowanieodstqpstwodno6niekwalifikacjizawodowychi sta2u
sfuibV,
wymaganego
na danym stanowisku.DyrektorGeneralnynie moie jednak
wyrazietakiejzgodyodno6nie
funkcjonariusza,
kt6rynie posiadawymaganego
na danym stanowiskuwyksztalcenia
o96lnego,poniewa2stanowilobyto
naruszenteprzepisuart. 4g ust. 1 ustawy o Slu2bieWiqziennej,
kt6ry
bezwzglqdnie
wymaga,aby mianowanyna wyisze stanowiskoslu2bowe
funkcjonariusz,
tak2ew drodzewyr6inienia,posiadafwymaganedla danego
stanowiska
wyksztalcenie
o96lne.
ReasumujEc
nale2ystwierdzid,
ie w/w przepisy
ustawyz dnia9 kwietnia
2010r.o Sfu2bie
Wiqziennej,
nie pozwalajqmianowaina wyiszestanowiska
sluibowe funkcjonariuszy,
kt6rzy nie posiadajqwyksztalcenia
o96lnego
wymaganego
na danymstanowisku,
takie w przypadku,
gdy ci funkcjonariusze
posiadajq
wymagane
kwalifikacje
zawodowe
ista2sluZby,
wymagany
na danvm
stanowisku.
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