
Odprawa kadry kierowniczej Służby Więziennej 

OS SW w Popowie – 3 października 2012 r. 

 

 

1. Odprawę otworzył i prowadził Pan gen. Jacek Włodarski – Dyrektor 

Generalny Służby Więziennej, który w pierwszych słowach przekazał 

dobrą informację, iż trzy połączone komisje senackie przyjęły 

oczekiwane przez Służbę i IGB zmiany w projekcie nowelizacji ustawy  

o zamówieniach publicznych.  

  

2. Pan gen. Krzysztof Keller – Zastępca Dyrektora Generalnego SW omówił 

funkcjonowanie oddziałów penitencjarnych stwierdzając m.in., że:  

●   funkcjonariusze pracujący na rzecz oddziałów penitencjarnych mają 

fizycznie przebywać w tych oddziałach, na czele z kierującym oddziałem, 

czyli w praktyce z zastępcą dyrektora jednostki, 

●    brak uzasadnienia dla dublowania odpraw w oddziale i w jednostce, 

● konieczności odpowiedniego wyzadaniowania funkcjonariuszy              

z oddziału penitencjarnego. 

 

3. Pan gen. Paweł Nasiłowski – Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego, 

przedstawił wykonanie kary pozbawienia wolności w SDE. Ranking 

„najlepszych” w tym zakresie OISW przedstawia się następująco: 

1. Koszalin 

2. Katowice 

3. Wrocław 

Jednostkami penitencjarnymi gdzie system się „nie przyjął” i zwolnienia 

skazanych do SDE są sporadyczne bądź ich nie ma, (dotyczy ośmiu 

miesięcy 2012 roku) to:  

* AŚ Chełmno   - 1 skazany, 

* ZK Nr 2 Grudziądz  - 1 

* AŚ Starogard Gdański - 1 

* ZK Sztum   - 1 

* ZK Kraków Podgórze  - 1 

* ZK Nowy Wiśnicz - 1 

* ZK Chełm   - 1 

* ZK Włodawa  - 0 

* ZK Brzeg   - 1 

* ZK Opole   - 0 

*ZK Strzelce Opol. Nr 1 - 0 

*AŚ Śrem   - 1 

* AŚ Środa   - 1 

* AŚ Międzyrzec  - 0 

* ZK Oleśnica  - 1 



Łącznie z ZK/AŚ przekazano do SDE od września 2009 r. ok. 6.000 

skazanych. 11.276 osób już odbyło karę w SDE, a pojemność systemu to 

7.500 miejsc. 

 

4. Pan mjr Roman Kloc – Dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych, 

stwierdził, że po wprowadzeniu oddziałów penitencjarnych nastąpił 

znaczny spadek zdarzeń nadzwyczajnych. Wpływ na to zjawisko miało 

też przesunięcie ok. 1.000 etatów z ochrony zewnętrznej do wewnętrznej. 

Omówił też ucieczkę osadzonego z ZK Wojkowice. 

 

5. Pani Anna Jurzyk – Doradca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej 

przekazała informacje dotyczące prac zespołu powołanego Decyzją Nr 

24/2012 Dyrektora Generalnego SW do opracowania rekomendacji         

w sprawie modelu funkcjonowania OISW („złota 15”). 

 

6. Pan Michał Zoń – Dyrektor Biura Prawnego, omówił założenia do 

projektów ustaw o „L-4” i „o komisjach lekarskich”. 

 

W dniu dzisiejszym tj. 4.10.2012 roku Komitet Stały Rady Ministrów przyjął 

projekty tych dwóch ustaw i skierował je na posiedzenie Rady Ministrów. 

 

7. Pan płk Artur Dziadosz – Zastępca Dyrektora Generalnego Służby 

Więziennej, przedstawił projekt budżetu SW na 2013 rok, który będzie 

realnie niższy niż tegoroczny, a także omówił zagrożenia dla wykonania 

obecnego budżetu, gdzie może zabraknąć nawet 50 mln. zł przy 

niezmienionej jego konstrukcji. 

 

8. Pan Marek Cieślik – Zastępca Dyrektora Biura Kwatermistrzowsko – 

Inwestycyjnego, poddał analizie koszty infrastrukturalne w aspekcie 

wydatkowania środków finansowych.  

 

9. Pan mjr lek. Marek Bujak – p.o. Dyrektor Biura Służby Zdrowia, 

porównał koszty leczenia ambulatoryjnego (wydatki z § 4230). 

 

10. Pan ppłk Piotr Kosewski – Kierownik Zespołu Kontroli, omówił 

najczęstsze nieprawidłowości i wypowiedział się na temat planów 

kontroli na 2013 rok. 

 

11. Pani ppłk Luiza Sałapa – Dyrektor Biura Penitencjarnego, poinformowała 

o wolnych miejscach w szkołach więziennych i zapowiedziała propozycje 

zmian zatrudnienia odpłatnego osadzonych przy pracach gospodarczych   

i porządkowych w poszczególnych OISW. Wyraziła zdziwienie z małego 



zainteresowania akcją „sprzątanie świata”, zwłaszcza osadzonych w OZ    

i jednostkach półotwartych i otwartych.  

 

12. Po czym nastąpiła dyskusja, głos w dyskusji zabrali dyrektorzy okręgowi 

Służby Więziennej z Warszawy i Koszalina oraz Przewodniczący 

Zarządu Głównego NSZZ FiPW. Przewodniczący m.in. postawił pytanie 

dyr. Dziadoszowi odnośnie jego wypowiedzi na ostatnim posiedzeniu 

Zarządu Głównego w ODK SW „Zacisze” w Suchej o konieczności 

wydawania decyzji w sprawach pomocy finansowej na uzyskanie lokalu 

mieszkalnego. Tym razem Pan płk Artur Dziadosz stwierdził, że w tego 

rodzaju sprawach wymagane jest rozstrzygnięcie w innej formie pisanej. 

 

13. W tzw. międzyczasie Pan gen. Jacek Włodarski poinformował, że 

centralne uroczystości służbowe Święta Niepodległości (11 listopada) 

zostaną zorganizowane przez OISW w Łodzi dnia 9.11.2012 roku, 

natomiast centralne obchody Święta Służby Więziennej (8 luty) będą      

w 2013 roku  zorganizowane w Kaliszu. 

 

 

 

 

 

 
Warszawa, dnia 4 października 2012 roku.         Wiesław Żurawski 

Przewodniczący 

Zarządu Głównego NSZZ FiPW 

 

 

 

   

 

 

 


