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Uorrejmie informuję, iŻ Biuro Kadr i Szkolenia orae Siuro ochrony i 5praw obronnych
Centralnego Zarządu SluŻby Więeienn€j, prowadzi aktuałnie prace planistycłna, dotyczące realiaacji
przepisów rozporządzenia M inistra Sprawied|iwości z dnia 23 listopada 2018 r"

w sPrawie stanowisk słuŻbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Włęziennej, 5prawa dotycły
moŹliwoŚci awansowania funkcjonarłuszy pionu ochrony na stanowiska oddziałowych i starsrych
oddzialowYch. Prace te mają na celu analieę skutków finansowych ptżedmiotowego przedsięwzięcia,

W związku z PowyŹszym konieczne jest prreanaiizowanie oraz €wentualna zmiana rarządzeń
organizacYjnYch oraz wykałów stanowisk w poszceególnych jednostkach penitencjarnych.

Obligatoryjnie, funkcjonariusze pełniący służbę na stanowiskach uzbrojonych
(z wYjątkiem konwojowyrh) i patrolowych pozostają strażnikami i starszymi strażnikami.
Na PozostaĘch stanowiskach w dziale ochrony możtiwe bq rie awansowanie funkcjonariuszy
na stanowiska oddzialowych, Po dokonaniu wnikliwej analizy potrzeb. Decyzję w tym zakresie
podejmuje kierownik jednostki i określa w zarządreniu organizacyjnym,

W dalszym ciągu obowiąZuje interpretacja zawarta w piśmie 8K5-948/12 z 2 marca 2012 r"

dotYcząca wykazu kł.lrsów, których ukończenie wyczerpuje wymóg posiadania kwalifikacji
rawodowych do mianowania na stanowisko oddziałowego:

1i kurs prrewodników i tre§ury psów specjalnych,
?) kurs przewodników i tresury psów slużbowych,
3) kurs skrócony dla przewodników psów specjalnych,
4) kurs dla funkcjonariuszy wchodrących w sklad grup konwojowych.
5} kurs specjalistyczny dla Grup lnterwencyjnych §łużby Więziennej,
6) kurs specjalistyczny dla dowódców zmian,
7' kurs dla fł.lnkcjonariuszy odpowiedeialnych za urbrojenie,
8} kurs dla funkcjonariuszy odpowiedriatnych za ppoż,.

9} kurs specjalistycrny dla kierowr*ików działu ochrony.



Funkcjonariusre, którey ukończyli ww. kursy mo8ą być mianowani
na kolejne, wYŻsze śtanowiska służbowe: oddziatowych i starszych oddriałowych,
bez konieclnoŚci ukończenia dodatkowo szkolenia specjallstycznego dla oddaiałowych.

JednoczeŚnie przypominarn, że funkcjonariusze, którzy ukończyli ww. kursy nle powinni
PelniĆ stalej słuŻby w oddeiałach mie szkalnych, Kwalifikacjami zawodowymi, w{aściwyrni
dla funkcjonariusły, którry stale rnają petnić slużbę w oddziałach mieszkalnych jest sz*oIenie
specjalistycrne dla oddziałowych.

W rwiązku z powyŻszym prosżĘ opracowaĆ i przestać ra pośrednictr,vem właściwego olSW do
Biura Ochrony i Spraw Obronnych CZSW w terminie do 10 maja ż019 r. nw. rnateriaty
z jednosteŁ podległych :

1i aktualnie obowiązujące zarządzenia organiracyjne (wyciągi dotycrące driału ochrony);
2I projekty aarrądreń organizacyjnych po planowanych rmianach {jak wyżej};
3} łe§tawienie ilości funkcjcnariuszy, ktdrry aktualnie spełniają wymogi forrnalne

do aWBn§U {oddrielnieJ na stanowisŁo oddlialowego i sttsrsze6o oddziałowego,
a r różnych pr;ycayn nie aostali n.a nie mianowani;

4l restawienie ilości funkcjonariusry do przesrkoienia na kursach specjalistycznych dla oddriałowych
{lub innychi po wprowadreniu ewentualnych rrrrian;

5) dodatkowo specjaliści z Ol5W przekażą do BOiSO zbiorcre zestawienie, o których mowa w pkt. 3 i4
oraz zbiorcrą informacię o iloŚei stanowisk oddrialowych według obecnie obowiązujących
i zmienionych za rządreń organiracyjnyclt.

Proszq nie wprowadzaĆ nowych zarządzeń bea uzyskania akceptacji kornórki kadrowej
iochronnej CZSW.

Frzypominam również o zasadach standaryzacji w działach ochrony,
Do kontaktów roboczych w przedmiotowyrn zakresie wyrnaczeni są właściwi specjaliści Biura
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