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PROPOZYCJA REFORMY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ.
RESORTOWA UCZELNIA I ZMIANA MODELU
REKRUTACJI
Zmiana modelu rekrutacji kandydatów do Służby Więziennej, w tym wprowadzenie służby
kandydackiej, oraz utworzenie resortowej uczelni na wzór tych, które kształcą oﬁcerów Wojska
Polskiego, policji i Państwowej Straży Pożarnej – to niektóre zapisy projektu nowelizacji ustawy o
Służbie Więziennej, który przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.
Projekt pod koniec ubiegłego tygodnia traﬁł do uzgodnień. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje w
nim – jak sformułowano to w uzasadnieniu – kompleksową reformę systemu naboru i szkolenia kadr
Służby Więziennej. Według ministerstwa należy:
1. zmienić model rekrutacji kandydatów do Służby Więziennej, w tym wprowadzić służbę
kandydacką,
2. utworzyć uczelnię Służby Więziennej, która będzie działać obok istniejących już ośrodków
szkolenia, ośrodka doskonalenia kadr i Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej,
3. określić wymogi dotyczące wykształcenia na stanowiskach w poszczególnych korpusach oraz
obowiązek złożenia egzaminu na stopień poprzedzonego przejściem szkolenia zawodowego;
dopiero zdanie egzaminu będzie podstawą do nadania stopnia.
Obecnie więziennictwo nie dysponuje wewnętrznym systemem kształcenia kadr na poziomie studiów
pierwszego i drugiego stopnia. Pozyskuje do swych szeregów absolwentów wyższych uczelni
cywilnych. W ocenie MS to rozwiązanie się nie sprawdza. Stąd koncepcja powołania resortowej uczelni
Służby Więziennej na wzór rozwiązań stosowanych od wielu lat w Wojsku Polskim, policji i Państwowej
Straży Pożarnej.
Uczelnia na warszawskiej Białołęce
Z uzasadnienia projektu wynika, że kampus przyszłej uczelni ma powstać na warszawskiej Białołęce,
na terenie sąsiadującym z tamtejszym aresztem śledczym i będącym w dyspozycji SW. Łączny koszt
planowanej inwestycji oszacowano na ok. 128 mln zł a czas jej realizacji przewidziano na lata 2018-20.
W ramach inwestycji założono m.in. budowę budynku administracyjno-dydaktyczny z biblioteką,
akademika dla 300 studentów ze stołówką i ambulatorium, sali gimnastyczna z siłownią, boiska,
strzelnicy i pomieszczeń warsztatowych z garażami.
Docelowy roczny koszt utrzymania uczelni to ok. 2,5 mln zł, a pobytu studentów – ok. 3,2 mln zł.
Kadra akademicka uczelni ma liczyć 80 etatów. Na każdym roku służby kandydackiej ma być 50
studentów, na studiach podyplomowych – 200.
Zakończenie inwestycji i przeniesienie siedziby uczelni zaplanowano na 2021 r. Jednak już od 2018 r.

kształcenie studentów służby kandydackiej i studiów podyplomowych ma się odbywać w ramach
istniejącej infrastruktury Ośrodka Szkolenia SW w Kulach wraz z oddziałem zamiejscowym w
Sulejowie.
By zbudować uczelnię SW, ministerstwo proponuje zmiany w programie modernizacji tej formacji na
lata 2017-20. Mniejszy niż pierwotnie planowano będzie zakres prac modernizacyjnych w zakładach
karnych w Stargardzie i Przytułach Starych oraz w areszcie w Wałowicach. Zmniejszono także nakłady
na modernizację placówek medycznych dla osadzonych, zakup i wymianę taboru samochodowego
oraz modernizację systemów informatycznych i łączności.

Fundament funkcjonowania uczelni Służby Więziennej ma stanowić
harmonijne połączenie kształcenia praktycznego opartego na bazie
doświadczonej kadry Służby Więziennej z istotnym wkładem akademików
i innych osób niezwiązanych z formacją, a budujących swoje kompetencje
w obszarze resocjalizacji, bezpieczeństwa i kryminologii w Polsce i na
świecie.
projekt nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej

Powstanie uczelni nie oznacza, że tylko jej absolwenci będą zostawać oﬁcerami Służby Więziennej. Do
egzaminu na pierwszy stopień oﬁcerski będzie można przystąpić także po studiach cywilnych.
Centralny nabór do Służby Więziennej
Nabór do Służby Więziennej jest obecnie realizowany niezależnie przez dyrektorów podstawowych
jednostek organizacyjnych bez wspólnych i szczegółowych kryteriów. "Jest ograniczona zatem
możliwość przeciwdziałania nepotyzmowi i innym niepożądanym procesom" – zauważają autorzy
projektu.
Nabór do SW ma być scentralizowany i "oparty na czytelnych kryteriach". Częściowo ma się odbywać
przez skoszarowaną służbę kandydacką w uczelni Służby Więziennej. Dla tej formacji jest to nowa
formuła pełnienia służby.
W uzasadnieniu projektu MS zapowiada także zamiany w organizacji i metodyce szkolenia
zawodowego. Jak zauważają autorzy projektu obecnie kształcenie prawie 30 tys. funkcjonariuszy i
pracowników cywilnych SW odbywa się w modelu wewnętrznym, przy wykorzystaniu ośrodków
szkolenia. "Metodyka szkolenia jest stara i archaiczna, z prymatem teorii i nauczania nad praktyką i
kształceniem" – napisano w uzasadnieniu projektu. Statystyczny funkcjonariusz szkoli się raz na 8 lat
przez 3-4 dni.
Ministerstwo zapowiada także czytelne ścieżki awansu zawodowego i zmiany stanowisk oraz
skuteczny system doskonalenia zawodowego. W planach jest także standaryzacja stanowisk i zmiana
części etatów na cywilne.
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