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zmieniaj4cersuporuqdzenie
w spnawiestanowisksluihowychoraz stopni
furulccj
onanirxsr-ySlufby'lff igziennej
(Dz. U.
Na pcdstawieart. 55 ustawy z dnia 9 kwietnia 20L0r. o Siuzbie S/iEzien-ne.i
z 2014r. paz' 173)zarzqdeasiE,co nastgpuje:
$ 1. W rozparuqdzeniuMinistra SprawiedliwoSciz dnia 11lutego 2011,r. w sprawie
stanowisk shuzbowychoraz stopni funkcjonarir.rszySluzby Wiqziennej (Dz. U. Nr 36,
poz"189)w zalEcznsku
clorczporz1dzenia
w tabeli 4Lp.2517 otrzyrnujebrzmienie:
25

maJor

starszvwvchowawca

6lat sluzby v,ryAszeo kierunku rnaj4cym
zastosowanlew resocjalizaeji;
szkoleniespecjalistyczne
z zakresuprowadzenia
oddzialywari penitencjarnych
lub resocj alizacy jny ch

1A

kapitan

wvcnowawca

o kierunku maj4cym
3lata sluZby :vqr2;sze
zastosowaniew resocjalizacji;
szkoleniespecjaiistyczne
z zakresuprowadzenia
oddzialywari penitencjarnych
lub resocjaiizacyjnych

porucznik mlodszy wychowawca

wyzszeo kierunkumaj4eym
alizacii
aniew rescici
zasl.osow

w tyr:te iro uptywie 14 dni od dnia oglos;zenia.
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Niniejsze rozporz4dzenie stanowi wykonanie upowaznienia ustawcwego zawartego
w art. 55 ustawy z dnia 9 kwietnia 201"0r. c Sluzbie S/iqziennej (Dz. {J. FTr79, poz' 523,
zpts2n"zm.).
Powyisza

problematyka jest

obecnie uregulowana w rozporz$zeniu

Ministra

Sprawiedliwodci z dnia lX lutego 2}fi. r" w sprawie stanowisk sluZbowych oraz stopni
funkcjonariuszyShinbyWiqziennej(Dz. U. Nr 36, poz" tB9).
Fotrzeba zmiany rozporz4dzenia .jest podylctcwana konieozilo$ci4 dostosowania
przepis6lv okre$ta.j4*yeh wyrnogi w zakresie wyksztaiaenia cg6lnego do mianowania
funkcjonariuszy Sluzby Wiqzienne.j na stanawiska w pionie penitencjamyrn: rnlodszego
wychowawcy, wychowawcy istarszego wychowawcy waresztactrl$ledczyeh izakladaclt
karnych - do przepisdw og6lnie obowiqzuj4eych"
W stosunki-e do obowiqzuj4cego rczpamqdzenia w zal4czniku do rczporz4dzenia
w tabeli 4 w Lp.

25-27 w kolumnie 6 w dotyclaezasowej tre$ci pominiEto wyrazy

,,hunranistyczne",a tresdw pozostalychlcolurnnactitabeli nie ulegla zmianie'
Aktualnie kaitdy kandydat do slu2by na stanowisko mlodszego wychowawcy lub
funkcjonariusz do mianowania na wyisze

stanowisko wyehowawcy lub starszego

musi spelnid !\rym6g legitymowania sig wyksztalceniem
wychowawcy dziaNupenitencjarnego
v,ryiszym humanistycznym o kierunku maj4cym zastosowanie w resocjalizacji. W celu
okleslenia obszaru nauk humanistycznyehkonieczne bylo stosowanie przepis6w og6lnych
wydanych na podstawie art. 3 ust. L ustawy z dnia "1.4marca 2OA3r. o stopniach naukowych
itytule naukowyrn araz stopniach itytule wzakresie sztuki (Dz.U. Nr55, po2.595,
zpozn.zrn.). Do dnia Lpa1dziemika 2}flr.

nauki humanistyczne wymienione byly

w uchwale Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytul6w z dnia 24 paldziemika 2005 r.
w sprawie okredlenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki araz dyscyplin naukowych
i artystycznych{{t,P" I{r ?9, paz^trI20, z p6fn.zm").Na podstawiepowyzszyehprzepisdwna
stanowiska byty zatnicinia*e *soLry }egitS'muj4c* siq ln.in" wylcszta*eenierne zakresu
pedagogiki, resnc.jalizac.ji,euy psychologii, l*t*re tc nauki by*y najbardziej wskazarleprzlr
realizacji

zadan

i resocjalizaeyjnych".

zwiqeanych

z prowadzeniern

oddziafuwafi

penitencjamyetr

'-
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-*

W zwi4zku z nowetrizacj4 *rw" ustnvrryod dnia l pa2dziernika 2011 r" i nowym
brzmieniern art. 3 dotycnrczasoweprzepisy zastaly zast4pione rczparzqdzeniem Ministra
Nai.rki i Szleolnictrva Wyzszego z dnia E sierpnia 20L1.r. w sprawie obszar6w wiedzy,
dziedztnnaukii sztuki craz dyscyplin naukowychi artystycznych(Dz. U. Nr 179,poz. 1065)"
Zgodnie z nowym wykazem i tr6jstopniowym podzialern nauk (dotychczas dwustopniowy)
dyscypiiny naukowe zzakresu pedagogiki, wtym resocjaiizacji,czy psychologit, zastaNy
wytr4czone z obszanr nauk hurmanistycznychi wi4czone do obszaru nauk spolecznyeh.
przepis6w z punkfu vridzenia
Fowyzsza zmiana powoduje, i2 z dniern wejdcia w rycie x.v\4/.
potrzeb Struzby Wiqzienne.j kadra penitenc.jarna posiadaj4ca wyksztatcenie \&yzsze
humanistyczne,zgodnie zprzfiaezon4 systematyk4nie jest w kazdym przypadkuprzydatna
w realizowaniu podstawolvych zadan Stuzby WiEziennej zwr1zxrych z prowadzenien"l
oddzialywafi penitencjarnych i resocjalizacvjnych wobec os6b pozbawionych wolno6ci,
okt6rychmowawart"2ust.2pktTustawyzdniagkwietnia20IAr.oSlu2bieWigziennej'
Istnieje tym sarnym przeszkoda,kt6ra w istotnym stopniu utrudnia dob6r wta5ciwej kadry na
powyzszych stanowiskach.
Proponowana zrmianapolegaj4c4 ria skre$treniuw zatqcznikudo zarzEdzeniaw tabeli 4
wlp.

25-27 wkolumnie lwyrczu

,,hurnanistyczne",pozwoli na prowadzenie trardziej

eiastycznej polityki kadrowej w zakresie naboru fla stanowiska osob posiadaj4cych
wyksztalcenie wyzsze maj4ce zastosowaniew resocjalizacji, bez zawqheniado okrerilonego
obszaru nauk lub dyscyplin naukowych. Dotychczasowa praktyka wskazuje, 2e najbardziej
przydatnewyksztalceniej est z obszarunastgpuj4cych dyseyplin naukowych:
1)

resocjalizacja,

2)

profilaktykaspoleczna,

3)

pedagogika,

4)

psychologia,

5)

biirliotetcoznawstwc

w-przypadX<u planowanego zatrudnienia na

stancwisku

wychowaweydc sprriwbiblioteki,
5)

wychowaw*y dCI
prafiasocjalna- w przypadkuplanowirnegozatnrdnieniamastanovorisku
spraw postpenitencjarnyctl,

7)

kultilra frzyczna, wychowanie fizyczne _- w przypadku pian*wax1flg()zatrudnienia na
stariowistr<u
wychavra'rveydo spra-wsportr-i,

S)

z zakresu pr*waclzenia zajq* kultrxalnc-odwia"towy*h * w przypadket pian*wanegc
zatructnieniana stanq:lvisk*wychowaw*y eio$prawkmtrtr.iralno-o$wiatowych,

- -4 -

9)

inne maj4cezastosowaniew resocjalizacji..
Fowytsza

zrnrana nie spowoduje skutkdw finansowych dla bud2etu pafrstwa,

a jednocze$nie odblokr.lje i umozliwi

zatrudnianie i mianowanie funkcjonariuszy na

stanowiskach wychowawc6w, zgodnie zvtyksztaNceniemnajbardziej przydatnym dla
prowadzonych
arnychi resocjalizacyjnych.
oddzialywanpenitencj
Przedmiotowy projekt

rozporz4dzeria nie

zawiera przepis6w technicznlch

RadyMinistr6w z dnia 23 grudnia 2OAZt. w sprawie
w rozumieniuprzepis6w rozporz4dzenia
sposobufunkejonowaniakrajowegosystemunotyfikacji nomr i akt6w prawnych (Dz. U.
notyfikacji
zpbixr. zrn.)i w avi4zkuz tynr'nie podlegaprocedurze
Nr 239, poz.?-A39,
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lub PodsekretarcaStanu
Michal Krdiikowski, FodsekretarzStanu
Kontalet do opiekuna rnerytoryaumege proi e$cttr
22-52-12-725
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wanajestkoniecznodci4dostosowaniaprzepis6w
okre6ia.j4cych wymogi w zakresie wyksztatcbnia ogdlnego niezbqdnego do rnianowania funico.jonariuszySh2by
Wiqziennej na stanowiskaw pionie penitenc;arnyrn:
1) Mlodszegowyelaowawcy,
2j Wychowawcy,
3) Starszegowychowawcy
w aresztach$ledczychi zakladachkarnych - do przepisdrvog6lnie obowi4zuj4cych.
Sytuacja taka wynika z nowetrizacjiustawy z dnia 14 marca 2004 r. o stopniachnaukowych i tytule naukowym oraz
Nr 55, poz. 595, z pbin.zm."1skutkuj4cej wyl4czeniem dziedzin
o stopniach i tyiule w zakresie sztuki (Dz. U.
naukbwvchz zakresuni,in. resocjalizacji,pedagogikii psycholog4z obszarunauk
polityki kadrowejw zakresienaboruna ww' stanowiska
W celu zapewnieniamozliwoSciprowadzeniaelastyczniejszej
wSr6dos6bposiadaj4cychwyksztalceniewyzszemaj4cezastosowaniew resocjalizacii,bezzawglaniado okre$lonego
(ledcze,
obszarunauk lub dyscyplin naukowych , w zal4cznikuprzedmiotowego rczporz4dzeniaw tabeli 4 ,,Aresrty
zak1adykarne, zakladyopieki zdrowotnej dzialaj4cewjednostkachorganizacyjnych SW" w Lp'25-27 w kolumnie
6 usuniEtowyrazy,,humanistyczne".
Wprowadzenieprzedmiotowej regulacji umolliwi zatrudnianiei mianowanie na stanowislcachwychowawcSw
funkcjonariuszy SW posiadaj4cychwyksztalcenie przydatne dla prowadzeniaoddziatywafi penitencjarnych
i resocjalizacyjnych.
iektowanarezulacia ma charaktertechnicznyi nie byla poddawanaa44!lz1e--pl3'w
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Zffiiana
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na stanowiskach
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wychowawcy,
*pychowawcyi
starszego
wychowawcy
pelnilo sluzbq213E
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52L.

cftr*hv

zakscsi*

prowadzenia oddzia{ywalr
penitencjarnych
i
resoejalizacyjnych w*bec
osdtr skazamych;
2) przy spetnieniuwjimogow
w zatr<resiewyksztalcenia
funkcjonariusze
jednoczednie
bqd4
wyrncgi
spelniali
do
na
wylsze
awansu
stanowisko , flF. ze
mtodszego
stanowiska
ila
wychowawcy
stanowisko wychowawcy,
nastEpnie starszego
a
TakZe
wychowawcy.
osoby z wykszta*ceniem
psychologicfflym mog4 ze
psycholog6w
stanowisk
pr zechodztd,na stanowiska
wychowawc6w
i
odwrotnie.

Projekt rcryarzqdzenia zostanie ptzekazany do zaopiniowania Niezalelnemu Samorz4dnemuZwi4zkowi Zawodowemu
Funkcjonariuszyi Fracownik6w Wi gziennictwa.
Wyniki konsultacjizostan4om6wione po ich zakot'rczeniu.

Skutki w okresie1,0lat od wejSciaw zycie zmian[m1nzl]

(cenystalez .. .... r.)

trqcznie(0-10)

pozostalej ednostki(oddzielnie)

j ednostki(oddzielnie)
pozostale

budaetpafistrva

j ednnstki(oddzielnie)
pozostale
Zrbdtafinansowania

pafistwa.
zrniarranie spowcdu.]eskutkdw finansowychdla budzetr"i
For,*ryrsza

fi oriatkori;eii:i*rma ej*,
w tym wskazanie
frddet danych
i przy.jptychdo obliczef,
zahaLsfi

Skutki
Czasrv latachod wei5ciaw zycie zmian
W ujgeiu
sektormikro-, malych
pieniqZnyrn
i Srednictr
(w mln zt,
cenystale
2"""...r.)
W njqciu
niepieniEZnym

rodzina, ohywatele orae

sektormikro-, malych
i (rednich
rodzina, oblwatele oraz
gospodarstwadomowe

informacje,
Dodatkowe
Poryisza zmtananie bq{zie oddziaiywadna konkurencyjno6dgospodarkii przedsiEbiorczo56,
w tym wskazanie
domowe.
2r6deldanycir
w tym funkcjonowanieprzedsiqbiorc6wotaznarodzinq,obywatelii gospodarstwa
i przyjgtychdo obliczefi
zaloheit

nie

pozabezwzglgdnie
s4obci4Zenia
Wprowadzane
(szczeg6Ny
przezUB
w odwr6conejtabeli
wymaganymi
zgodnoSci).

tak
nie
nie dotyczy
zwiqkszenieliczby dokument6w
zwiqkszenieiiczby procedur

zmniejszenie hezby dokurnent6w
zmniejszenieliczby procedur
skd*eirie czasuna zalatwieniespr&.\er/
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naturalne
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sytuacjai rozwdjregionalny
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I dernografia
fi mienieparlstwowe

[l infcrrmatyzacia
I zdrowie

Orn6wieniewptywu

Wykonanieprzepisdwaktu prawnegonast4piz chwil4 wej$ciaaktu w 2yoie.

Ewatuacjaefekt6w ptojektu nast4pi na koniec ?fr14 r. przez por6wnanie struktury zatrudnieniawychowawc6w do czasu
wej$ciaw 2ycie projekfu oraz po jego we.j6ciu.

