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Realizując\śtawowe i statutowe zadania Uczelni,W zlnązku z planowanym

uruchomieniem w Wyższej Szkole Krlłninologii i Penitencjarystyki w Warszawie

studiów podyplomorłych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, uprawniające

do złożenia egzaminu na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej, uprzejmie

proszę o zgłoszenie propozycji w zakresie wlrrowadzenia kryteriów do§czących

kwalifikacji i przebiegu procesu rekrutacji na w/w studia.

Z uw agi na koniec znośó wydania pr zez Ministra Sprawiedliwości odpowiednich

aktów prarłmych i krótki termin na opracowanie założei1 uprzejmie proszę

o ptzekazanie informacji o których mowa porłyżej wterminie do 3o stycznia zor9 roku.
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Niezależny §amoządny Związek Zawodowyl
Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Z ARZĄD G ŁOWNY
02 - 52O Warszawa
ul. Wiśniowa 50
REGON:013041871

tei: 22 640 80 23; 22 640 82 67
łax. 22 849 82 30

NlP: 521-28-94-909

Warszawa, dnia J 3 stycznia 2019 r.
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§zanowny Pan
ppłk dr Marcin Strzelec
Rektor - Komendant
Wyższej SzkoĘ Kryminologii i PenitencjarysĘki
w warszawie

W odpowiedzi na Pismo z dnia 15 stycznia 2019 r nr WSKiP.28.20lg
Zarząd Główny Niezaleznego Samorządnego Związhl Zawodowego
Funkcjonariuszy i Pracowników jest otwarty na wszelką współpracę i branie
czynnego udziału w procesie legislacji, ale podstawą jest przedstawienie
co najmniej założeń danego aktu prawnego przezjego gosp odarza.

Nadmieniamy, żę batdzo duzo wniosków i propozy cji związek przedstawił
podczas nowelizacji ustawy o Słuzbie Więziennej, które mogą zostać
wykorzystane w dalszych pracach legislacyj nych.

Jednocześnie przypominarrLy, że Związek Zawodowy jest ciałem
kolegialnym i wszelkie decyzje zapadają na drodze głosowń, dlatego
Ustawodawca dał 28 dniowy termin do zgłaszania uwag i poprawek. Wskazane
Pismo i sugerowany termin nie daje nam możliwości konsultacji, ponieważ nie
zawiera żadnej propozycji aktu prawnego a jeszcze zawęża czas reali zacji.

Chcielibyśmy zalwaĘó, że pismem nr L.dz, ZGl259l20I8 z dnia
29 listopada 2018 roku (pismo w załączeniu) zwróciliśmy się z zapytaniem
o kwestie naboru do Wyzszej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki, na ktore
nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.
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Wyższa Szkoła Kryminologii i PenitencjarysĘki w Warszawie
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tel.: +48 22 640 83 88
www.wskip.ed u.pl
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W nawiązaniu do pisma ZG|259/2O18 z dnia 29 listopada 2OL8r. informuję, że Wyższa Szkoła

Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie rozpoczyna swoją działalność z dniem 1 stycznia 2OL9r.

Obecnie trwają intensywne prace organizacyjne związane z uruchomieniem wszystkich procesów

administracyjnych, Na tym etapie nie funkcjonują jeszcze organy Uczelni, co powoduje, ze nie można

udzielić żadnych wiążących odpowiedzi w zakresie kryteriów naboru na studia i studia podyp|omowe,

jakie będzie realizować Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki.

Niewątpliwie kwestia precyzyjnego określenia zasad naboru na studia podyplomowe dla

przyszłej kadry oficerskiej Służby Więziennej jest bardzo istotna. Temat ten będzie z pewnością

poruszany w dyskusjach Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i Rektora-Komendanta Wyższej

Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki. Bardzo cenna w tym zakresie byłaby propozycja Niezależnego

Samodzielnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, o której

przesła nie uprzejmie proszę.

ilaą^-<|,-,-uL
V

Wvk. w 2 epz,:

1. Adresat
2, a/a

Warszawa, dniab grudnia 201,8r.

Pan

czesław Tuła

P rzewod n i czący Zarządu Główn ego
N ieza leżnego Sa modziel nego Związku
Zawodowego Fu nkcjona riuszy
i Pracown ików Więzienn ictwa

g=-ra (>'"^'c_ Foru oJ"^y3,

ppłk dr Marcin Strzelec


