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OPINIA NA TEMAT STANU 
I PERSPEKTYW ROZWOJU 

SŁUŻBY WIĘZIENNEJ 
 
 
 Organizacja i metody zarządzania polskim więziennictwem są nieadekwatne wobec 
teraźniejszych i nadchodzących wyzwań. System penitencjarny w obecnej formie 
wyczerpał możliwości realizacji powierzonych mu zadań. 

 Uwarunkowania ekonomiczne oraz wprowadzane zmiany dotyczące zasad pełnienia 
służby w więziennictwie, wymagają podjęcia zdecydowanych kroków w kierunku 
racjonalizacji wykonywania kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego 
aresztowania. System penitencjarny nie może funkcjonować w oderwaniu od realiów 
społeczno-ekonomicznych. Utrzymywanie nadmiernie rozbudowanego systemu 
świadczeń socjalnych, w tym zdrowotnych, także doprowadzonej do poziomu 
absurdu skargowości osadzonych, nie tylko generuje olbrzymie koszty i godzi w 
ekonomiczne podstawy funkcjonowania więziennictwa, ale znajduje się w rażącej 
sprzeczności wobec poczucia sprawiedliwości i sensu pojęcia kary. 

 Wraz z nieuzasadnionym podnoszeniem standardów osadzenia, postępuje proces 
materialnej, zawodowej i społecznej deprecjacji funkcjonariuszy i pracowników 
więziennictwa. 

 Od roku 2009 kadra Służby Więziennej nie tylko nie była objęta podwyżkami 
uposażeń, ale nawet nie otrzymała wyrównania poziomu stopy inflacji, w związku z 
czym wynagrodzenia więzienników realnie od trzech lat obniżają się. Równocześnie 
na funkcjonariuszy i pracowników nakłada się dodatkowe zadania i obowiązki. 

 Od Służby Więziennej wymaga się realizacji zadań do wypełnienia których 
zobowiązuje się instytucje funkcjonujące w ramach systemów opieki zdrowotnej, 
edukacji, polityki społecznej i zatrudnienia. Więziennictwo stało się instytucją 
opiekuńczą wobec osób, którymi nikt nie chciał, bądź nie potrafił zająć się na 
wolności. 

 Struktura i zasady organizacji Służby Więziennej pozostają w zasadzie niezmienne 
od dziesięcioleci. Określane jako „reforma więziennictwa” zmiany okazały się 
wewnętrzną reorganizacją stanowisk i posterunków przeprowadzoną na poziomie 
jednostek podstawowych. Zasadnicze założenia tych zmian opierają się na koncepcji 



funkcjonowania oddziałów wewnętrznych, opracowanej i wdrażanej w niektórych 
jednostkach na początku lat 90-tych. Również praktyka wykonywania kary w 
Systemie Elektronicznego Dozoru wskazuje, że jak dotąd jest to kolejny kosztowny 
sukces medialny. 

 Za fasadą tego typu „sukcesów” znajduje się rosnące niezadowolenie i frustracja 
funkcjonariuszy pełniących służbę na pierwszej linii. Po wejściu w życie Ustawy z 
dnia 9 kwietnia 2010r o Służbie Więziennej szumnie zapowiadane zmiany okazały 
się w większości odrestaurowanymi „przypudrowanymi” zapisami starej 
poprzedniczki. W ustawie po raz kolejny nie wprowadzono jasnych przejrzystych 
przepisów mieszkaniowych, a interpretacje strony służbowej spowodowały iż 
funkcjonariusze zmuszeni byli do dochodzenia swych praw w sądach. 

 Jedne z niewielu przepisów korzystnych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej 
dotyczące zwrotu kosztów dojazdu do służby z miejscowości pobliskiej (przepis ten 
funkcjonuje bez problemów w innych służbach mundurowych) z powodu 
interpretacji strony służbowej na niekorzyść funkcjonariuszy spowodowały kolejną 
fale pozwów do sądu. Rząd przyjrzał się w sobie znany sposób sprawie uchylając 
zapisy ustawy ucinając temat zwrotu kosztów dojazdu.  

 Kolejnym przykładem są zapowiedzi zmian w ustawie emerytalnej, wielu 
funkcjonariuszy w związku z niepewnością co do charakteru wprowadzanych zmian 
w zasadach nabywania uprawnień emerytalnych, decyduje się na wcześniejsze 
odejście ze służby. 

 Taki sposób działania Państw i reprezentujących je czynników zarządzających 
powoduje drastyczny spadek zaufania funkcjonariuszy do organów władzy. 
Powoduje to osłabienie zdolności Służby Więziennej do realizacji stawianych jej 
zadań. Stawiamy tezę, że polskie więziennictwo zmierza do najgroźniejszego od 
1989 roku kryzysu systemowego. 
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