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PIERWSI MUNDUROWI STUDENCI W WYŻSZEJ
SZKOLE KRYMINOLOGII I PENITENCJARYSTYKI
Zmiany w systemie kształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej stały się faktem. Pierwsi studenci
niedawno powstałej uczelni złożą ślubowanie oraz otrzymają mianowanie na funkcjonariuszy Służby
Więziennej. Wszyscy pomyślnie przeszli rekrutację na kierunek penitencjarystyka, która trwała do
połowy maja. Po pięcioletnich studiach i zdanym egzaminie otrzymają oni nominację na pierwszy
stopień oﬁcerski.
„Wyższa Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie to pierwsza w 100-letniej historii
funkcjonowania polskiego więziennictwa uczelnia zawodowa służb państwowych, kształcącą
funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osoby cywilne” – podkreślają
przedstawiciele uczelni. Dziś w jej murach, a w zasadzie w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby
Więziennej w Kaliszu, który po przekształceniach stał się częścią WSKiP, pojawią się pierwsi
mundurowi studenci.
Jak można zostać studentem WSKiP? Po zdanym egzaminie maturalnym kandydat może wziąć udział
w procesie rekrutacyjnym. Po przyjęciu na uczelnię student otrzymuje mianowanie na pierwszy
stopień podoﬁcerski oraz rozpoczyna służbę kandydacką. Jak podkreślał w rozmowie z
InfoSecurity24.pl Komendant-Rektor WSKiP, ppłk dr Marcin Strzelec, studia mają mieć praktyczny
charakter, a uczelnia przewiduje, że czasie pięcioletniej nauki, młodzi funkcjonariusze blisko rok
spędzą w jednostkach podstawowych SW.
Czytaj też: Absolwenci WSKiP z rocznym doświadczaniem w „terenie”. Służba Więzienna stawia na
praktykę [WYWIAD]

W ten sposób chcemy „wpleść” ich w to doświadczenie więzienne.
Chociażby te sześciotygodniowe praktyki wakacyjne, to będzie typowa
praca w jednostkach penitencjarnych – taka jaką wykonują inni
funkcjonariusze w dziale ochrony, penitencjarnym czy każdym innym
dziale.
Wydaje się, że będzie to wystarczający czas by przesiąknęli oni tym
doświadczeniem, które jest niezbędne i jednocześnie będzie to
doświadczenie różnorodne. Może się okazać, i liczę na to, że ta grupa
będzie nawet lepiej przygotowana, niż funkcjonariusze po roku czy dwóch

latach służby.
ppłk dr Marcin Strzelec, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki,
fragment wywiadu dla InfoSecurity24.pl z 24 kwietnia 2019 roku

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na funkcjonariuszy czeka zewnętrzny egzamin na pierwszy
stopień w korpusie chorążych. Ukończone studia drugiego stopnia oraz zdany egzamin oﬁcerski
skutkować będą mianowaniem na pierwszy stopień oﬁcerski.
Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jak na razie funkcjonować będzie w
ramach przekształcanego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. I choć już na
etapie planowania powstania szkoły zakładano, że w Warszawie wybudowany zostanie nowoczesny
kampus, to ostatecznie porzucono te plany.
„Więc niezależnie od planów budowy kampusu na Białołęce, uczelnia traﬁłaby do Kalisza. Dokładając
do tego pewne trudności, które pojawiły się w ciągu ostatnich miesięcy, czyli szczegółowa analiza,
pewne problemy formalne czy kwestie kosztów, które zaczęły rosnąć, zapadła taka a nie inna decyzja.
Z najważniejszych, okazało się, że zakładana kwota 130 mln złotych jest niewystarczająca, a teren na
Białołęce od początku nie był idealny z perspektywy potrzeb uczelni, gdyż jest to bardzo mała działka,
na której z trudem zmieścilibyśmy wszystkie obiekty” – mówił w rozmowie z InfoSecurity24.pl rektor
WSKiP.
Czytaj też: Służba Więzienna ma własną uczelnię. Rusza Wyższa Szkoła Kryminologii i
Penitencjarystyki
Jak podkreślają dziś przedstawiciele uczelni, taka formuła organizacyjna pozwoli na realizację
różnorodnych form kształcenia - głównie studiów, ale także prowadzenie projektów badawczych, w
dużej mierze w wymiarze międzynarodowym. Dotychczas działania w takim zakresie nie były
dostępne dla ośrodka szkolenia umiejscowionego w wewnętrznych strukturach Służby Więziennej.
"Powołanie pierwszej uczelni Służby Więziennej jest więc przełomem w kształceniu kadry
więziennictwa, będąc jednocześnie elementem reformy naszej służby” – dodaje kpt. Konrad
Wierzbicki, rzecznik prasowy szkoły.
Służba Więzienna, w przeciwieństwie do Policji, Sił Zbrojnych RP czy Państwowej Straży Pożarnej,
dotychczas nie posiadała własnego szkolnictwa akademickiego. Szkolenia zawodowe realizowane były
w ośrodkach szkolenia lub ośrodkach doskonalenia kadr Służby Więziennej.

