
 projekt z dnia 25 listopada 2010 r.  

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

 

z dnia                                           2011 r. 

 

w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić 

wyłącznie funkcjonariusze 

 

 

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej  

(Dz. U. Nr 79, poz. 523 oraz Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1.  Wykaz stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie 

funkcjonariusze Służby Więziennej określa załącznik do rozporządzenia. 

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r.
1)

 

 

 

 

 

 

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września  

2002 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze 

(Dz. U. Nr 169, poz. 1390), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 272 

ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523).   



 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

z dnia ........................................ 2011 r. (poz. ............) 

 
Wykaz stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze 

 
Lp. Jednostka 

organizacyjna Służby 

Więziennej  

Stanowiska oficerskie  

 

Stanowiska chorążego Stanowiska podoficerskie 

Stanowiska, na których są realizowane zadania  

z zakresu spraw ochronnych i obronnych  
1.  

 
 

 

 
 

Centralny Zarząd 

Służby Więziennej 

 

 

1) dyrektor Biura, 

2) zastępca dyrektora Biura, 

3) starszy specjalista, 

4) specjalista, 

5) starszy inspektor, 

6) inspektor, 

7) młodszy inspektor 

1) starszy instruktor, 

2) instruktor, 

3) młodszy instruktor 
 

 

1) starszy referent, 

2) referent, 

3) młodszy referent 
 

 

2.  

 

 
 

Okręgowy inspektorat 

Służby Więziennej 

 

1) specjalista, 

2) starszy inspektor, 

3) inspektor, 

4) młodszy inspektor  

4) starszy instruktor, 

5) instruktor, 

6) młodszy instruktor 

4) starszy referent, 

5) referent, 

6) młodszy referent 

3.  
 

 

 
 

Centralny Ośrodek 

Szkolenia Służby 

Więziennej, ośrodek 

szkolenia Służby 

Więziennej i ośrodek 

doskonalenia kadr 

Służby Więziennej 

 

 

 

1) kierownik oddziału 
zamiejscowego, 

2) kierownik  działu Centralnego 

Ośrodka Szkolenia Służby 
Więziennej, 

3) kierownik działu ośrodka 

szkolenia, 
4) kierownik działu ośrodka 

doskonalenia kadr,  

5) zastępca kierownika  działu 
Centralnego Ośrodka Szkolenia 

Służby Więziennej, 

6) dowódca kompanii Centralnego 
Ośrodka Szkolenia Służby 

Więziennej, 

7) dowódca kompanii ośrodka 
szkolenia, 

8) dowódca zmiany Centralnego 

Ośrodka Szkolenia Służby 
Więziennej, 

9)  dowódca zmiany  ośrodka 

szkolenia, 
10) zastępca dowódcy zmiany 

Centralnego Ośrodka Szkolenia 

Służby Więziennej, 
11) zastępca dowódcy zmiany 

ośrodka szkolenia,  

12) specjalista, 

8) starszy inspektor, 

9) inspektor, 
13) młodszy inspektor 

1) dowódca zmiany 
2) dowódca zmiany Centralnego 

Ośrodka Szkolenia Służby 

Więziennej, 
3) dowódca zmiany  ośrodka 

szkolenia, 

4) zastępca dowódcy zmiany 
Centralnego Ośrodka Szkolenia 

Służby Więziennej, 

5) zastępca dowódcy zmiany 
ośrodka szkolenia,  

6) starszy oddziałowy, 

7) oddziałowy, 

7) starszy instruktor, 

8) instruktor, 

9) młodszy instruktor 

 
 

 

 

 

 

 

1) starszy oddziałowy, 
2) oddziałowy,  

7) starszy referent, 

8) referent, 

9) młodszy referent, 
3) starszy strażnik, 

4) strażnik 

 
 

 

 
 

4.  Zakład karny  

i areszt śledczy 
1) kierownik oddziału 

zewnętrznego, 

2) kierownik działu, 

3) zastępca kierownika działu, 

4) dowódca zmiany, 

5) zastępca dowódcy zmiany, 

6) dowódca grupy 
interwencyjnej, 

7) specjalista, 

8) starszy inspektor, 

9) inspektor, 

10) młodszy inspektor 

1) dowódca zmiany, 

2) zastępca dowódcy zmiany 

3) dowódca grupy 
interwencyjnej, 

4) starszy oddziałowy, 

5) oddziałowy, 

6) dowódca grupy konwojowej 

 

1) starszy oddziałowy, 

2) oddziałowy 

3) dowódca grupy konwojowej, 

4) starszy referent, 

5) referent, 

6) młodszy referent, 

7) starszy strażnik, 

8) strażnik 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 26 ust. 2 

ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.  

Obecnie problematykę tę reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 

września 2002 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą 

pełnić wyłącznie funkcjonariusze. (Dz. U. Nr 169, poz. 1390), wydane z upoważnienia art. 10 ust. 4 

ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej, które traci moc z dniem wejścia w życie 

projektowanego rozporządzenia na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie 

Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523).  

 

W projekcie określono stanowiska, na których służbę mogą pełnić wyłącznie 

funkcjonariusze. W porównaniu ze stanem dotychczasowym projektowane rozporządzenie, tak jak 

dotychczas przewiduje, że na stanowiskach w tzw. pionach ochronnych, gdzie realizowane są ściśle 

zadania ochronne i obronne, mogą pełnić służbę wyłącznie funkcjonariusze. 

W stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia, a stanem prawnym 

wynikającym z ustawy i niniejszego rozporządzenia, wprowadzono następujące zmiany: 

1) doprecyzowano rodzaje stanowisk z wyszczególnieniem stanowisk, na których są realizowane 

zadania z zakresu spraw ochronnych i obronnych, z jednoczesnym podziałem tych stanowisk na 

poszczególne jednostki organizacyjnej i zróżnicowaniem na korpusy i stanowiska oficerskie, 

chorążego i podoficerskie; 

2) dostosowano nazewnictwo stanowisk do nowych przepisów w sprawie stanowisk służbowych 

funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz stopni Służby Więziennej wydanych na podstawie art. 

55 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej. W związku ze zmianą 

struktury etatów w Służbie Więziennej wejście w życie rozporządzenia powinno nastąpić z 

dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia wydanego na podstawie art. 55 i art. 57 ust. 3 

ustawy. 

 

Projektowane rozporządzenia nie jest objęte prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt został umieszczony  

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów mających na celu ograniczenie 

biurokracji lub mogących spowodować jej wzrost. 



 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje rozporządzenie. 

Projekt rozporządzenia dotyczy funkcjonariuszy Służby Więziennej. 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji.  

Projekt został przesłany do konsultacji: Forum Związków Zawodowych, 

Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, Niezależnemu Samorządnemu 

Związkowi Zawodowemu „Solidarność” oraz Niezależnemu Samorządnemu Związkowi 

Zawodowemu Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Wyniki konsultacji zostaną 

omówione po ich zakończeniu. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

Projektowane rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych skutków dla budżetu 

państwa.  

4. Wpływ regulacji na rynek pracy. 

Przedstawione w projekcie rozporządzenia rozwiązania prawne nie będą miały 

wpływu na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym także na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny. 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 

regionalny. 

7. Wskazanie źródeł finansowania.  

Koszty związane z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia pokrywane 

będą z wydatków bieżących więziennictwa, w ramach budżetu posiadanego przez 

więziennictwo na 2011 r.  


