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DWÓCH NOWYCH GENERAŁÓW W SŁUŻBIE
WIĘZIENNEJ
Prezydent Andrzej Duda wręczy nominacje na stopnie generałów Służby Więziennej płk. Andrzejowi
Leńczukowi, zastępcy dyrektora generalnego Służby Więziennej oraz płk. Marcinowi Strzelcowi,
rektorowi-komendantowi Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w
Warszawie – poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
Wręczenie nominacji generalskich zaplanowano na 11 lutego, na godz. 14:30. Pierwszą z nich
prezydent Andrzej Duda wręczył płk. Andrzejowi Leńczukowi, zastępcy dyrektora generalnego Służby
Więziennej. Pułkownik pełni tę funkcję od lutego 2020 roku. Na stanowisku zastąpił wtedy płk.
Grzegorza Fedorowicza, który ze stanowiska wiceszefa SW został odwołany 6 lutego. Po niedawnym
odejściu na emeryturę pułkownika Artura Dziadosza, szef formacji gen. Jacek Kitliński ma obecnie do
dyspozycji dwóch zastępców - wspomnianego pułkownika Andrzeja Leńczuka
oraz pułkownika Krzysztofa Stefanowskiego.
Leńczuk ukończył wyższe studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie
na kierunku nauki społeczne o specjalizacji socjologia, studia podyplomowe na kierunku
penitencjarystyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe
w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
Funkcjonariuszem SW płk Leńczuk jest od 1 marca 1994 roku. Służbę rozpoczął w Zakładzie Karnym
w Jaśle na stanowisku młodszego wychowawcy działu penitencjarnego, gdzie awansował
do stanowiska starszego wychowawcy. Następnie został mianowany na stanowisko starszego
inspektora działu terapeutycznego, a od 1 stycznia 2005 roku na stanowisko kierownika działu
terapeutycznego. Od 1 lipca 2007 roku został przeniesiony do Okręgowego Inspektoratu Służby
Więziennej w Rzeszowie na stanowisko specjalisty ds. penitencjarnych. 16 marca 2010 roku został
zastępcą dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie, a od 16 stycznia 2012 roku dyrektorem tej
jednostki. 26 marca 2013 roku został powołany na stanowisko dyrektora okręgowego Służby
Więziennej w Rzeszowie, a z dniem 5 marca 2015 roku mianowany na stanowisko dyrektora Biura
Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie.
Czytaj też: Resort sprawiedliwości mówi "nie" niesprawiedliwemu traktowaniu Służby Więziennej
Druga nominacja traﬁła do pułkownika Marcina Strzelca, czyli rektora-komendanta Wyższej Szkoły
Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Funkcjonariusz szefem Wyższej Szkoły Kryminologii i
Penitencjarystyki został 1 stycznia 2019 roku. Do końca 2018 roku pełnił służbę na stanowisku
zastępcy dyrektora generalnego SW.
Strzelec pracę w Służbie Więziennej rozpoczął w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w

Kaliszu 17 listopada 2003 roku, a służbę jako funkcjonariusz pełni od 1 czerwca 2004 roku. Od
września 2015 do marca 2017 był zastępcą komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby
Więziennej w Kaliszu. W kwietniu 2017 roku był delegowany do pełnienia służby poza formacją, i
pracował na w Wydziale do spraw Służby Więziennej Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji
Ministerstwa Sprawiedliwości. Pełnił także funkcję zastępcy przewodniczącego Zespołu do spraw
zmiany modelu naboru i szkolenia w Służbie Więziennej.
Ppłk Marcin Strzelec w 2015 roku uzyskał na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Jest
absolwentem informatyki na Politechnice Łódzkiej.
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