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Zarzqd Gt6wny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracownik6w Wiqziennictwa po
analizie przedlo2onego nam projektu rozporzqdzenia Ministra SprawiedliwoSci w
spruwie szkoleniu oruz doskonulenia zuwodowego funkcjonariuszy Slutby
LYipziennej wnosi:

1. w $ 4 nalezaloby dla przejrzysto5ci przestawi6 plan (nauczania) na trzecte
miejsce bowiem w pierwszej kolejno6ci jest program nauczania, nastQpnie
rozklad materialu, a dalej plan nauczania. Plan wynika z programu, a nie
odwrotnie.
Zatem $ 4 winien brzmie6:
,,Podstawp realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego stanowi
program nauczania i wynikajQcy z niego rozklad materialu dla
poszczeg6lnych jednostek dydaktycznych, uwzglpdniaj4cy r6wnie2
pomoce dydaktyczne i wybrane pozycje bibliograficzne z listy literatury
zal4czonej do programu oraz plan nauczania. TreSci programu podlegaj4
ci4glej aktualizacji."

2. w $ 5 naleaaloby dopisa6, 2e dob6r metod i $rodk6w ksztalcenia winien
uwzglqdnia6 specyfikq zadah sluzbowych jakie bEdE realizowane na
poszczegolnych stanowiskach, tak aby nie bylo oderwania od praktycznych
element6w ksztalcenia.
Zatem $ 5 winienbrzmiec:

,,W ksztalceniu obowi4zuje zasada doboru metod i Srodk6w adekwatnych
do cech sluchaczy, w szczeg6lno5ci rodzaju i poziomu ich wyksztalcenia,
zdolno5ci, umiejptnoSci, a tal<2e specyfiki zadafi sluibowych jakie beda
realizowane na poszczeg6lnych stanowiskach."

3. w $ 6 nale2a\oby uwzglgdni6 to, 2e szkolenie powinno formowa6 u
funkcjonariuszy SwiadomoS6 prawn4 kt6ra jest niezbgdna zar6wno w zakresie
realizacji praw i obowiqzk6w os6b uwiqzionych, a tak2e praw i obowi4zk6w
funkcjonariuszy.
Zatemw $ 6 nale2y dopisa6 pkt.7 w brzmieniu:

,,7) SwiadomoSci prawnej."

4. w $ 21 ust. 3 brak uzasadnienia do realizowania zajEt o charakterze
teoretycznym do dziesiEciu godzin dziennie. Podstawolvy lvymiar zqEt to



siedem godzin dziennie, natomiast wyj4tkowo 8 g godzin. Nauka ;
wigkszym wymiarze nie jest efektywna, albowiem istniejq granice percepcji
sluchacza.
Zatem $ 21 ust. 3 winien brzmie(,:
,,Zajpcia s4 realizowane przez pip6 dni w tygodniu, od poniedzialku do
pi4tku. Zajpcia o charakterze teoretycznym sQ realizowane w wymiarze
siedmiu godzin lekcyjnych dziennie, a wyj4tkowo do dziwieniu godzin
dziennie. Lekcja trwa 45 minut."

5. w 5 22 ust. 6 brak jest uregulowania dalszych konsekwencji prawnych dla
funkcjonariusza kursu przygotowawczego, kt6ry uzyskat ocenQ niedostatecznq
z egzaminu poprawkowego poza stwierdzeniem, iz jest to r6wnoznaczne z
negatywnE ocene predyspozycjr do sluzby. Czy bgdzie to jeden z element6w
opinii o nieprzydatnoSci do sluZby w okresie stuzby przygotowawczej?
Brak jest okre6lenia czy i w jakim czasie bqdzie mohna tego funkcjonariusza
ponownie skierowa6 na kurs przygotowawezy. Funkcjonariusz przystEpuj4cy
do kursu winien zna6 wszystkie konsekwencje zwiqzane z niezdaniem
egzaminu.

6. w $ 26 ust. 3 - do jego zapis6w aktualne s4 uwagi zawar1'e w punkcie v,,ryZej
(s).

7. w $ 28 ust.2 zbEdne jest uzycie slowa,,zsumowane", oczywistym jest, 2e aby
okreSli6 potrzeby szkoleniowe to naleLyje zsumowa6.

8. w $ 29 pkt.6 -brak okre5lenia naezym bEdzie polegata ocenapredyspozycjr
do sluzby, kto jej dokonywal i w oparciu o jakie kryteria.

9. w $ 32 ust. 3 nalelaloby treS6 tego ustEpu uzupelni6 poprzez wskazanie, i2
szkolenie zawodowe winno by6 nastawione na ksztaltowanie praworuqdnych
zachowah funkcjonariuszy w sluzbie i poza sluzbq. Zar6wno Swiatowe, jak i
europejskie standardy wykonywania kary pozbawienia wolnoSci ktad4 nacisk
na praworzqdne i humanitarne postawy personelu wiEziennego.
Zatem $ 32 ust. 3 winien brzmie6:
,,Szkolenie zawodowe ukierunkowane jest na wspieranie wszechstronnego
rozwoju zawodowego i osobistego funkcjonariusry, przeciwdzialanie
wypaleniu zawodowemu oraz chorobom zawodowym poprzez promocjg
zdrowia, ^ takLe ksztaltowanie praworzednych zachowari
funkcjonariuszy."

10. w $ 40 ust. 3 - do5wiadczenie wskazuje, 2e wszelkie testy jako forma
postgpowania rekrutacyjnego LIe siE kojarzy funkcjonariuszom. Do tej pory
znana jest sprawa test6w poprzedzajqcych nab6r na kurs oddziatowych.
Okazuje siE, ze testy te przeprowadzano tylko w niekt6rych okrggach, trzeba
byto wykazat siqszczegolow4znajomoSci4 zagadnieh i wobec tego rodzilo siE
pytanie jaki jest sens uczestnictwa w tym kursie? Nale2aloby zastanowi6 siq



nad formui4 tych test6w (o ile aulorzy pomyslu nie zrezygnuje z niego) w
kontekScie stopnia ich trudno6ci.

11. w $ 59 brak jest regulacji po jakim czasie zwolnienia lub usuniEcia
funkcjonariusza ze szkolenia zawodowego bqdzie on m6gl ubiega6 siQ o
ponowne skierowanie do szkoty.

12. w $ 64 pkt. j - naszym zdaniem nie ma potrzeby przeprowadzanta hospitacji
doradczo-metodycznych przez specjalist6w z zewnqtrz, w szazeg6lno6ci z
uczelni wylszych, oSrodk6w doskonalenia nauczycieli lub innych
wyspecjalizowanych instytucji. Jaki jest sens wprowadzania nadzoru nad
szkolami, wykladowcami i sluchaczamr bgd4cymi funkcjonariuszami SW
przez osoby z zewnqtrz, dlaczego ogranicza6 suwerenno66. Czy szkoly innych
formacji mundurowych, np. wojskowe, policyjne etc. te2 majq. nadzor z
zewnqtrz? Czy ta propozycja nie pozostaje w sptzecznolci z innymi przepisami
prawnymi rangi ustawowej, op. o ochronie informacji niejawnych, ochronie
danych osobowych etc.?

13. $ 67 rodzi obawy, aby skutkiem proponowanej regulacji nie stalo siQ
wkroczenie do szk6l biurokracji, kt6rq sip kryykuje i kt6ra jest rozpasana jut
leraz w jednostkach penitencjarnych. Zamiast polotyc nacisk na efektywnoic
szkolenia, to koncentrowai siE bqdzie na opracowaniu badah, analiz, ankiet,
ewaluacji i wszystko dokumentowa6 - jaskrawy przyld,ad papirologii. Kadra
dydaktyczna zamiast wsluchiwa6 siQ t realizowat potrzeby i oczekiwania
szkoleniowe sluzby i sluchaczy, tak aby w perspektywie ulatwi6 prawidlow4
realizacjq zadah slu2bowych zajmie siQ z koniecznoSci zgadywaniem
oczekiwari nadzoru pedagogi cznego.

W uzasadnieniu do niniejszego rozporzqdzenia projektodawca z nieukrywanym
zadowoleniem podkreSla nowoczesno6d rozwiqzah i wyjScie naprzeciw
oczekiwaniom polityk6w, naukowc6w, praktyk6w w zakresie dostosowania
szkolenia funkcjonariuszy Sluzby Wigziennej do zmieniajqcej siq rzeczywistoSci.
Na ocenE jest zdecydowanie za wczelnie poniewa? rozporzqdzenie zawiera ogolne
zaloAenia dotyczqce treSci nauczania. koncentruj4c siq na formalnej stronie szkolenia.
Nowatorstwo ocenii bqdzie mo2na, gdy pojawi4 siQ szczeg6l,owe tresci w
programach nauczania.
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