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SŁUŻBA WIĘZIENNA BĘDZIE MIAŁA NOWEGO
MINISTRA
Michał Wójcik, polityk blisko związany ze Zbigniewem Ziobro, piastujący do tej pory stanowisko
wiceszefa resortu sprawiedliwości nadzorującego Służbę Więzienną, ma zostać jednym z ministrów w
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informację tę potwierdził dziś rzecznik Solidarnej Polski Jan
Kanthak. W skład kierownictwa resortu sprawiedliwości ma wejść Michał Woś, więc być może to
właśnie on przejmie nadzór nad Służbą Więzienną.
"Zarząd Solidarnej Polski zatwierdził kandydatury posłów, którzy wejdą w skład nowej Rady Ministrów.
Jednomyślne rekomendacje otrzymali: Michał Wójcik na urząd ministra członka Rady Ministrów w
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Edward Siarka na stanowisko pełnomocnika rządu ds. leśnictwa i
łowiectwa, wiceministra w resorcie zajmującym się tym zakresem; Michał Woś na stanowisko
wiceministra sprawiedliwości" - poinformował w czwartek rzecznik Solidarnej Polski.
Formalnie Służba Więzienna podlega Ministrowi Sprawiedliwości, jednak stanowisko wiceszefa resortu,
który w imieniu ministra sprawuje nadzór nad formacją, jest niezwykle ważne. Po pierwsze, usprawnia
codzienną pracę i kontakt na linii Centralny Zarząd SW – Ministerstwo Sprawiedliwości. Po drugie, to
właśnie wiceminister nadzorujący formację ma szansę dokładniej poznać jej specyﬁkę co pomaga,
przynajmniej teoretycznie, w trafniejszym podejmowaniu decyzji – od tych kadrowych, po te związane
ze strategicznymi kierunkami rozwoju.
Michał Wójcik, pełni funkcję wiceszefa resortu sprawiedliwości nadzorującego Służbę Więzienną
nieprzerwanie od 2016 roku, a od momentu odejścia w ubiegłym roku z ministerstwa Patryka Jakiego
nadzoruj także Służbę Więzienną. Wprawdzie oﬁcjalnie nie wiadomo jeszcze, kto zastąpi Wójcika w
resortowych zadaniach (m.in. nadzór nad Służbą Więzienną), jednak wielu przedstawicieli SW już dziś
zastanawia się, czy nowy "nadzorca" formacji oznacza zmianę kierunku realizowanej od kilku lat
polityki dotyczącej więziennictwa.
Czytaj też: Więzienni związkowcy zerwą porozumienie? NSZZ FiPW wzywa ministra do realizacji
ustaleń z 2018 roku
Rekonstrukcja rządu, formalnie planowana jest na przyszły tydzień. W skład kierownictwa resortu
sprawiedliwości wejść ma Michał Woś, więc być może to właśnie on przejmie też nadzór nad Służbą
Więzienną. Odpowiedź na pytanie o to, czy następca Michała Wójcika będzie chciał wprowadzić w SW
- jeśli przejmie nadzór nad formacją - "swoje porządki" poznamy więc zapewne już niedługo, choć nie
należy spodziewać się rewolucji. Pozycja Dyrektora Generalnego SW wydaje się dość silna, a jeśli
dodamy do tego fakt, że u steru resortu sprawiedliwości pozostaje ten sam kapitan, z dużym
prawdopodobieństwem będzie można mówić raczej o ewentualnej korekcie kursu, niż o jego totalnej
zmianie.

DM/PAP

