
  Niezależny   Samorządny   Związek   Zawodowy 

  Funkcjonariuszy i  Pracowników  Więziennictwa 

          Z  A R Z Ą D     G  Ł Ó W N Y 
  02 - 520  Warszawa        tel.:  22 640 80 23;  22 640 82 67 
  ul.  Wiśniowa 50         fax.  22 849 82 30 

                 REGON:  0 1 3 0 4 1 8 7 1                                          NIP: 521-28-94-909 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    Warszawa, dnia 26  października 2011 r. 

 

L.dz. ZG /    307   / 2011 

 

 

        Pan 

                                                                               Krzysztof Kwiatkowski 

                                                                               Minister Sprawiedliwości 

        Warszawa 
 

 

 

 

 

       Szanowny Panie Ministrze w nawiązaniu do ostatniej rozmowy dotyczącej 

funkcjonowania oddziałów penitencjarnych zgłaszamy następujące uwagi, które 

powinny usprawnić ich funkcjonowanie.   

      Utworzenie oddziałów penitencjarnych miało poprawić  sprawność                              

w funkcjonowaniu jednostki penitencjarnej. Mija prawie rok od utworzenia                        

i organizacji oddziałów penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych             

i można już wskazać te obszary, które wymagają modernizacji i wprowadzenia 

drobnych  korekt. Wymienię je literalnie: 

 

1. Kierujący oddziałem penitencjarnym – powinien być to 

funkcjonariusz w randze zastępcy dyrektora. Do tej pory nie wszędzie 

tak jest. W skali kraju trzeba by było utworzyć kilkadziesiąt takich 

stanowisk przy zachowaniu rozsądku i racjonalności. Nie może być 

tak, że osoby wykonujące te same czynności inaczej są wynagradzane. 

2. Brak czytelnych i jasnych przepisów dla funkcjonariuszy                              

i pracowników realizujących swoje zadania w oddziałach 

penitencjarnych. 

3. Koordynatorzy ds. penitencjarnych – stanowisko zbędne w przypadku 

funkcjonowania kierownika działu penitencjarnego. Nie wykorzystuje 

się potencjału takiego funkcjonariusza, powinien być skierowany do 

pracy z osadzonymi jako wychowawca. 

4. Nadal są zbyt liczne grupy wychowawcze, powinna być 

przeprowadzona standaryzacja stanowisk i doprecyzowanie 

powyższego problemu. 

5. Powołanie referentów ds. Noe – NET /do wpisywania informacji do 

systemu/ w naszej ocenie nie ma sensu dlatego, że ci funkcjonariusze 

lub pracownicy cywilni nie „czują pracy” penitencjarnej. To powinien 

robić wychowawca, który doskonale zna swoich podopiecznych. 

Wszystkie rzeczy wpisywane przez wychowawcę do systemu powinny 

 



przypominać to, co jest w aktach bez zbędnych przeróbek. Moduł 

penitencjarny tak powinien być skonstruowany, aby nie był 

obciążeniem penitencjarzystów. Ubolewamy, że akta osobopoznawcze 

muszą być prowadzone w wersji papierowo – elektronicznej. 

6. Nadal obowiązuje wszechobecna biurokratyzacja, powielanie 

statystyk, sprawozdań i innych dokumentów. Taka sytuacja pochłania 

etaty, które mogłyby być wykorzystane do bezpośredniej pracy                 

z osadzonymi. 

7. Nadal jednym z ważniejszych mankamentów w funkcjonowaniu 

oddziałów penitencjarnych jest to, że kończą one pracę o godz. 16.00                

/pracownicy i funkcjonariusze pracujący w systemie jednozmiennym 

wychodzą do domu/. Wówczas uwidacznia się podwójna podległość 

służbowa. Oddziały penitencjarne powinny funkcjonować co najmniej 

do apelu wieczornego w takim wymiarze jak zakładano. 

8.  Zdarza się, że w niektórych jednostkach nie ma wyznaczonych 

funkcjonariuszy do oddziału penitencjarnego choć powinni stanowić 

stały personel/ np. kwatermistrze oddziałowi/. Bywa też tak, że na 

kwatermistrzach oddziałowych skupione są obowiązki magazyniera, 

oddziałowego, pralni i inne. Jest to w kolizji z obowiązującymi w SW 

przepisami.  

9. Zmiana systemu ochrony zewnętrznej nie zwiększyła  w sposób 

znaczący ilość funkcjonariuszy pracujących w bezpośrednim 

kontakcie z osadzonymi, a tak miało być w istocie /pochłonęły je 

stanowiska administracyjne oraz stanowiska w związku z tworzonymi 

nowymi miejscami zakwaterowania dla osadzonych/. 

10. Tak jak przewidywaliśmy dochodzi do rywalizacji między 

kierującymi oddziałami penitencjarnymi, ale w tym negatywnym 

sensie   /chęć pozbywania się osadzonych, którzy sprawiają trudności 

wychowawcze/.  Musi być jakaś centralna koordynacja tego problemu. 

11. Reforma SW nie powinna się kończyć na utworzeniu oddziałów 

penitencjarnych, jest to dopiero pierwszy krok i o tym chcemy 

przypomnieć Panu Ministrowi. 

 

Mamy pomysły na reformowanie polskiego więziennictwa i deklarujemy 

dalszą współpracę. 

                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

do wiadomości 

Dyrektor Generalny Służby Więziennej 


