
Interpelacja 

(nr 3203) 

do ministra sprawiedliwości 

w sprawie likwidacji ośrodków doskonalenia kadr Służby Więziennej 

Panie Ministrze! W związku z uchwałą nr 226-VII/2012 Zarządu Głównego 

NSZZ FIPW z dnia 15 lutego 2012 r., prezydium Zarządu Okręgowego NSZZ 

FIPW w Lublinie złożyło na moje ręce prośbę o wsparcie, mające na celu 

zablokowanie proponowanej przez pana resort likwidacji ośrodków 

doskonalenia kadr Służby Więziennej. 

Służba Więzienna dysponuje dwunastoma ośrodkami doskonalenia kadr, w 

tym dwa z nich są ich oddziałami, które podlegają pod odpowiednie okręgowe 

inspektoraty. 

Ośrodki doskonalenia kadr organizują kursy wstępne dla nowo przyjętych 

funkcjonariuszy, kursy specjalistyczne i doskonalące oraz obozy kondycyjne. 

Prowadzone są w nich też szkolenia organizowane przez okręgowe inspektoraty 

Służby Więziennej, zakłady karne i areszty śledcze oraz instytucje działające na 

rzecz bezpieczeństwa państwa. ODK realizują następujące zadania: 

— przygotowawcze w zakresie zabezpieczenia warunków techniczno-

organizacyjnych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz na czas 

sytuacji nadzwyczajnych, 

— w zakresie zbiorowego i tymczasowego zakwaterowania funkcjonariuszy 

Służby Więziennej na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz na czas 

sytuacji nadzwyczajnych, 

— w zakresie oddziaływań penitencjarnych, o których mowa w art. 67 § 3 

Kodeksu karnego wykonawczego, wobec osadzonych zatrudnionych w ODK, 

— zorganizowania w ramach ODK (w miarę potrzeb) zakwaterowania 

osadzonych. 

Funkcjonariusze są obarczani nowymi obowiązkami wynikającymi ze 

zmiany przepisów. Kadra Służby Więziennej w ostatnich latach przechodzi 



pokoleniową wymianę. Bazę do prowadzenia specjalistycznego przygotowania 

nowych kadr wyznaczają między innymi ODK SW. Niewątpliwie jeszcze przez 

wiele lat szkolenia i doskonalenia zawodowego będzie wymagało wiele tysięcy 

młodych funkcjonariuszy SW. Już obecnie większość funkcjonariuszy to ludzie 

młodzi z krótkim stażem pracy, a co za tym idzie, szkolenia i kursy są wręcz 

niezbędne dla zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego wykonywania 

obowiązków przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Ośrodki 

doskonalenia kadr Służby Więziennej spełniają również rolę socjalną. W 

okresach nieobjętych harmonogramem szkolenia i doskonalenia zawodowego 

ośrodki organizują wczasy i kolonie dla funkcjonariuszy, pracowników, 

emerytów i rencistów Służby Więziennej. Brak możliwości odpoczynku 

spowoduje, że funkcjonariusze będą bardziej zmęczeni, przepracowani, a z 

związku z tym mniej wydajni i chętni do służby. 

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania: 

1. Czy prawdą jest, że Ministerstwo Sprawiedliwości planuje 

zlikwidować ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej? 

2. Jakimi przesłankami kieruje się ministerstwo, podejmując tę 

decyzję? 

3. Jeśli ODK SW zostaną zlikwidowane, to gdzie będą organizowane 

kursy, odprawy i szkolenia? 

4. Gdzie organizowane będą obozy kondycyjne, wypoczynek letni i 

zimowy funkcjonariuszy i członków ich rodzin? 

Z poważaniem 

Poseł Beata Mazurek 

Chełm, dnia 15 marca 2012 r. 

 


