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w nastepujqcych sytuacjach:
- przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji

zobowiEzany uzyskai wymagane kwalifikacje
mianowania na to stanowisko;

Warszawa, dnia&.kwietnia 20L3r.

zawodowych, przy czym jest on
zawodowe w okresie 3 lat  od
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OdpowiadajEc n'a pana pismo z dnia 3 kwietnia 2OI3r., l.dz. ZG _ 53/2013,

po dokonaniu analizy pisma Zarzqdu Terenowego NSZZ FipW w Swidnicv z dnia
19 marca 2013r., Biuro prawne prezentuje nastqpujEce stanowisko:

Przepis art.48 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2Oj.Or. o Stu2bie Wigziennej
pozwala Dyrektorowi Generalnemu Stu2by Wiqziennej na wniosek wiasciwego
przelo2onego w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, a wiec wyjEtkowo,
wyrazic zgodQ na mianowanie funkcjonariusza na wyisze stanowisko sruzbowe

- przed uzyskaniem wymaganego sta2u stuiby na tym stanowisKu.
Jednak powy2sze dwa odstQpstwa, przy mianowaniu na wvzsze

stanowisko slu2bowe, Dyrektor Generalny Sfuiby Wiqziennej moie wyjatkowo
zastosowac pod warunkiem, ie funkcjonariusz spelnia wymagania w zakresie
wyksztalcenia og6lnego na danym stanowisku. Tak wigc wspomniany przepis
ustawy, nie zezwala Dyrektorowi Generalnemu Slu2by Wiqzienne., stosowae
wy2ej wymienionych odstepstw w stosunku do funkcjonariuszy, kt6rzy nie
posiadajE wyksztafcenia o96lnego, wymaganego na danym stanowisKu.

Natomiast przepis art. 169 ust. 1 i 2 ustawy o Slu2bie Wiqziennej reguluje
wyr62nienia, iakie mogE byi udzierane funkcjonariuszom, kt6rzy wzorowo
wykonujq obowiqzki sfu2bowe, przejawiajq inicjatywq idoskonalq kwalifikacje
zawodowe. Jednym z wyr62nieri jest mianowanie na wyisze stanowisko
slu2bowe, a wiqc ta sama czynno6i, o kt6rej mowa we wspomnianym wcze5niej
art. 48 ust. 1 ustawy o Slu2bie Wiqziennej. Tak wiec przepis ten ma takZe
zastosowanie do wyr62nienia, o kt6rym mowa w art. j.69 ust. j. pkt 5 ustawv



o Slu2bie Wieziennej. Dlatego te2 przy udzielaniu tego wyr62nienia, Dvrektor
Generalny Slu2by Wigziennej na wniosek wla6ciwego przefoionego, mo2e
zgodzii siq na wy2ej wspomniane odstgpstwa, dotyczqce kwalifikacji
zawodowych oraz wymaganego staiu sfu2by na danym stanowisku. Natomiast
ustawa nie zezwala Dyrektorowi Generalnemu na stosowanie takiego
odstepstwa, odnosnie posiadanego przez wyr6inionego funkcjonariusza
wyksztalcenia og6lnego.

Ponadto za powy2szq interpretacjE przepisu art. 169 ust. 1 pkt 5 ustawv
o Slu2bie Wiqziennej przemawia przepis g Z ust.2 rozporzEdzenia Ministra
SprawiedfiwoSci z dnia 5 paidziernika 20j.0r. (Dz. U. Nr j.90, poz. L276), kt6ry
zezwala (fakultatywnie) Dyrektorowi Generalnemu Slu2by Wiqziennej na
stosowanie odstqpstw odno6nie kwalifikacji zawodowych i sta2u sfuibV,
wymaganego na danym stanowisku. Dyrektor Generalny nie moie jednak
wyrazie takiej zgody odno6nie funkcjonariusza, kt6ry nie posiada wymaganego
na danym stanowisku wyksztalcenia o96lnego, poniewa2 stanowiloby to
naruszente przepisu art. 4g ust. 1 ustawy o Slu2bie Wiqziennej, kt6ry
bezwzglqdnie wymaga, aby mianowany na wyisze stanowisko slu2bowe
funkcjonariusz, tak2e w drodze wyr6inienia, posiadaf wymagane dla danego
stanowiska wyksztalcenie o96lne.

ReasumujEc nale2y stwierdzid, ie w/w przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia
2010r. o Sfu2bie Wiqziennej, nie pozwalajq mianowai na wyisze stanowiska
sluibowe funkcjonariuszy, kt6rzy nie posiadajq wyksztalcenia o96lnego
wymaganego na danym stanowisku, takie w przypadku, gdy ci funkcjonariusze
posiadajq wymagane kwalifikacje zawodowe ista2 sluZby, wymagany na danvm
stanowisku.
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