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➡ Straż Więzienna w latach 1919-1939 (Tak jak w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności oraz 
organizacji więzień, obowiązywało w Polsce pięć różnych porządków prawnych, pozostałych po 
państwach zaborczych: prawo niemieckie, austriackie, rosyjskie, prawo byłego Królestwa Polskiego i 
prawo węgierskie. Tworzenie jednego, spójnego systemu więziennictwa było stopniowe.) 

➡ Straż Więzienna w latach 1939-1944 (Okupacja niemiecka. Za działalność konspiracyjną do obozów 
koncentracyjnych i obozów zagłady skierowano co najmniej 214 pracowników więziennictwa II RP z 
których 165 straciło życie.  

Na terenie okupacji radzieckiej więzienia zostały przejęte przez NKWD, a polscy funkcjonariusze zostali w 
większości aresztowani i wywiezieni na wschód lub zamordowani.  

W trakcie II wojny światowej zginęło około 15 proc. funkcjonariuszy Straży Więziennej - stan na 1939 rok) 

➡ Straż Więzienna i Służba Więzienna w latach 1944-1956 (Model zdominowany przez treści polityczno-
ideologiczne i wojskowe) 

➡ Służba Więzienna w latach 1956-1989 (Model represyjno-wychowawczy) 

➡ Służba Więzienna po roku 1989 (Ochrona społeczeństwa, Humanitarne i praworządne traktowanie 
osób pozbawionych wolności, Resocjalizacja skazanych)

Służba Więzienna



Definicja 

➡ Służba Więzienna do jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą Ministrowi 

Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną.  

➡ Formacja ta realizuje zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar 

pozbawienia wolności i środków przymusu, skutkujących pozbawieniem wolności na zasadach 

określonych w Kodeksie karnym wykonawczym. 

➡ Nad bezpieczeństwem publicznym i praworządnym wykonywaniem kary pozbawienia wolności czuwa 

blisko 29 100 funkcjonariuszy Służby Więziennej, wspieranych 1877 etatami pracowników cywilnych.  

➡ Na czele Służby Więziennej stoi Dyrektor Generalny, któremu podlegają komendanci ośrodków 

szkolenia i doskonalenia kadr oraz dyrektorz okręgowi nadzorujący służbę dyrektorów zakładów 

karnych i aresztów śledczych. 

➡ Funkcjonariuszy Służby Więziennej łatwo rozpoznać po charakterystycznych mundurach w kolorze 

stalowym. 

➡ Dystynkcje umieszczone na pagonach oznaczają stopień służbowy funkcjonariusza. 

Służba Więzienna



➡ Misja- podstawowy manifest określający filozofię działania każdej instytucji, wyznacza cel 

uzasadniający istnienie danej formacji.  

➡ Misję Służby Więziennej określają trzy proste stwierdzenia:  

1. Ochrona społeczeństwa,  

2. Humanitarne i praworządne traktowanie osób pozbawionych wolności, 

3. Resocjalizacja skazanych. 

➡ Służba Więzienna chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, przebywającymi w 
więzieniach. Zapewnia porządek i ład w jednostkach penitencjarnych ale również zabezpiecza 
prawidłowy tok postępowania karnego (na etapie przygotowawczym) wobec osób tymczasowo 
aresztowanych.  

➡ Służba Więzienna dba również o to, by osoby pozostające pod jej nadzorem miały zapewnioną 
odpowiednią opiekę medyczną i religijną.  

➡ Resocjalizacja to trzeci element tej misji. Funkcjonariusze każdego dnia podejmują wysiłki by 
zmienić osobowość skazanych. 

Misja i zadania 



Struktura organizacyjna Służby 
Więziennej 

Oddziały zewnętrzne  



Struktura organizacyjna Służby 
Więziennej 



➡ W więzieniach pracują funkcjonariusze Służby Więziennej i pracownicy cywilni. 

➡ Jednak na niektórych stanowiskach mogą być zatrudnieni tylko funkcjonariusze Służby 
Więziennej. 

Art. 38. 1. W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: 

1) posiadająca obywatelstwo polskie;  
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;  
3) korzystająca z pełni praw publicznych; 
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;  
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo 
skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie 
karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;  
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie 
informacji niejawnych;  
7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 8) posiadająca zdolność fizyczną i 
psychiczną do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, podległej szczególnej dyscyplinie służbowej, której 
gotowa jest się podporządkować.

Funkcjonariusze  

Służby Więziennej



➡ Jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej  

➡ Dyrektor Generalny kieruje pracą Centralnego Zarządu Służby Więziennej, któremu 
podlega 15 Inspektoratów Okręgowych Służby Więziennej oraz ośrodki szkolenia 
Służby Więziennej. 

➡ Jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów  na wniosek ministra 
sprawiedliwości.

Dyrektor Generalny  

Służby Więziennej

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezes_Rady_Ministr%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Sprawiedliwo%C5%9Bci_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Sprawiedliwo%C5%9Bci_(Polska)


Art. 11. 1. UoSW Do zakresu działania Dyrektora Generalnego należy w szczególności: 

➡ ustalanie kierunków prowadzenia oddziaływań penitencjarnych i nadzór nad ich realizacją;  

➡ tworzenie warunków prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego 
aresztowania;  

➡ ustalanie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych, w tym sposobu i trybu informowania o 

zdarzeniach, które wystąpiły w Służbie Więziennej, oraz ustalanie sposobu i trybu przeprowadzania czynności 

sprawdzających dotyczących zdarzeń, które wystąpiły w Służbie Więziennej, oraz sposobu ich dokumentowania;  

➡ ustalanie zasad technicznego zabezpieczenia ochronnego i bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych;  

➡ określenie kryteriów zdrowotnych i użytkowych doboru, w tym cech przydatności, psów w Służbie Więziennej 

oraz sposobów ich używania;  

➡ ustalanie zasad gospodarowania uzbrojeniem i środkami ochrony przez funkcjonariuszy;  

➡ ustalanie metod i form działalności w zakresie ochrony i przygotowań obronnych w podległych jednostkach 

organizacyjnych;  

➡ ustalanie wzorów druków ochronnych i znaków umownych;

Kompetencje Dyrektora 

 Generalnego  

Służby Więziennej



Art. 11. 1. UoSW Do zakresu działania Dyrektora Generalnego należy w szczególności: 

➡ udział w pracach nad projektem budżetu państwa w zakresie dotyczącym więziennictwa oraz 

opracowywanie planu dochodów i wydatków budżetowych więziennictwa w ramach kwot wynikających z 

ustawy budżetowej;  

➡ nadzorowanie działalności okręgowych inspektoratów Służby Więziennej, Centralnego Ośrodka Szkolenia 

Służby Więziennej, ośrodków szkolenia Służby Więziennej i ośrodków doskonalenia kadr Służby Więziennej 

bezpośrednio mu podległych oraz sprawowanie nadzoru nad organizacją i realizowaniem zadań przez 

jednostki organizacyjne, 

➡ ustalanie zasad organizacji i szczegółowego zakresu działania GISW;  

➡ kształtowanie polityki kadrowej w Służbie Więziennej;  

➡ ustalanie liczby etatów i stanowisk w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, liczby etatów w okręgowych 

inspektoratach Służby Więziennej oraz łącznej liczby etatów w podległych jednostkach organizacyjnych, 

➡ ustalanie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątkowymi i racjonalnego 

wykorzystywania środków finansowych przeznaczonych na działalność Służby Więziennej;

Kompetencje Dyrektora 

 Generalnego  

Służby Więziennej



Art. 11. 1. UoSW Do zakresu działania Dyrektora Generalnego należy w szczególności: 

➡ ustalanie programów szkoleń wstępnego, zawodowego oraz specjalistycznego w Służbie 
Więziennej dla funkcjonariuszy i pracowników;  

➡ inicjowanie badań naukowych dotyczących zadań Służby Więziennej oraz współdziałanie z 

placówkami naukowymi w tym zakresie; 

➡ ustalanie metod i form wykonywania zadań służbowych przez funkcjonariuszy w zakresie 
nieobjętym przepisami wydanymi na podstawie niniejszej ustawy;  

➡ realizacja zadań wynikających z innych ustaw

Kompetencje Dyrektora 

 Generalnego  

Służby Więziennej



➡ Zakładem karnym i aresztem śledczym kieruje dyrektor. Jest on przełożonym 

wszystkich funkcjonariuszy SW oraz pracowników jednostki (art. 72. § 1. k.k.w.) 

Dyrektor zakładu karnego ustala wewnętrzny porządek w zakładzie,  
natomiast wyodrębnionym oddziałem może administrować jego kierownik,  

podlegający dyrektorowi zakładu.  

Organizuje pracę i ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie aresztu śledczego lub 
zakładu karnego; zapewnia prawidłowe wykonywanie kar pozbawienia wolności; zarządza 

pracą podległego personelu. 

‣ Zarówno przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, jak i Ustawy o Służbie Więziennej 
gwarantują dyrektorom zakładów karnych istotną autonomię i znaczny zakres uprawnień 
dyrektorom jednostek penitencjarnych w zakresie zarządzania nimi.

Dyrektor zakładu karnego 



Do zakresu działania dyrektora zakładu karnego i dyrektora aresztu śledczego należy w 
szczególności: 

1. koordynacja oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległej jednostce organizacyjnej i 
nadzór nad nimi; 

2. zapewnienie prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i 
tymczasowego aresztowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w podległej 
jednostce organizacyjnej 

3. nadzorowanie działających w ramach zakładu karnego i aresztu śledczego szkół i podmiotów 
leczniczych; 

4. racjonalne wykorzystanie środków finansowych; 
5. zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej 

kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny; 
6. ustalanie liczby stanowisk w podległej jednostce organizacyjnej; 
7. realizacja zadań wynikających z innych ustaw. 

➡ W ramach realizacji swoich zadań dyrektor zakładu karnego i dyrektor aresztu 

śledczego mogą wydawać zarządzenia, instrukcje lub wytyczne. 

➡ Dyrektor Generalny ustala, w drodze zarządzenia, szczegółowy zakres działania 
dyrektorów oraz strukturę organizacyjną zakładów karnych i aresztów śledczych

Dyrektor zakładu karnego 



➡ Wszelkie rażące uchybienia administracji zakładu karnego (w szczególności dyrektora 

zakładu karnego, który odpowiada m.in. za zachowanie względów bezpieczeństwa) 
mogą skutkować podjęciem przez sędziego penitencjarnego w ramach 
sprawowanego przez niego nadzoru penitencjarnego odpowiednich działań (np. 
wystąpienie do organów nadrzędnych nad dyrektorem jednostki z odpowiednimi 
wnioskami, art. 35. k.k.w.) 

➡ To może prowadzić do podjęcia przez organy nadrzędne odpowiednich działań 

dyscyplinujących wobec dyrektorów zakładów karnych czy aresztów śledczych.

Dyrektor zakładu karnego 



‣ Siłą Służby Więziennej- są jej funkcjonariusze i pracownicy. 

‣ Profesjonalne wykonywanie obowiązków służbowych nie byłoby możliwe bez 
podnoszenia kompetencji zawodowych.  

Głównymi celami szkolenia zawodowego są przede wszystkim:  

1. Przygotowane funkcjonariuszy do rozwijania wiedzy ogólnej i zawodowej 

2. Rozwijanie i podtrzymywanie zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania 
trudnych (często niebezpiecznych) zadań służbowych  

‣ Np. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu 

‣ W ciągu jednego roku blisko 2 tys. Funkcjonariuszy Służby Więziennej kończy 
specjalistyczne szkolenia zawodowe 

Służba Więzienna 

- szkolenia zawodowe 



Art. 2. 1. Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53 i 
472) zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem 
wolności.  

2. Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy:  

‣ 1) prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez 
organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu 
oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych;  

‣ 2) wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe;  

‣ 3) zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary 
pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, 
poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;  

‣ 4) humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;  

‣ 5) ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;  

‣ 6) zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;  

‣ 7) wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących 
pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez 
właściwy organ;  

‣ 7a) prowadzenie Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności, zwanej dalej „Centralną Bazą”;  

‣ 8) współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień 
międzynarodowych;  

‣ 9) realizacja czynności wykonywanych przez podmioty, o których mowa w art. 43g § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, w 
przypadku powierzenia tych czynności przez Ministra Sprawiedliwości;  

‣ 10) edukacja prawna młodzieży związana z prewencją przestępstw. 

Ustawowe Zadania Służby Więziennej



‣ Szczególne uprawnienia związane z wykonywaniem czynności służbowych: 

1. użycie środków przymusu bezpośredniego (art. 18 u.s.w.), 

2. użycie broni palnej (art. 19 u.s.w.), 

‣ Czynności te mają charakter czynności faktycznych lub aktów, skierowanych przede 
wszystkim do adresatów znajdujących się w sferze zewnętrznej SW (poza strukturą 

organizacyjną) lub w stosunku do funkcjonariuszy SW i pracowników SW, 
wywołujących skutki prawne, które wykraczają poza podległość służbową, w postaci 
ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, 

Szczególne uprawnienia  SW uregulowane w 
rozdziale 3  

Ustawy o Służbie Więziennej



Polski system penitencjarny traktuje zatrudnienie skazanych jako jeden z podstawowych elementów prowadzonego w 

zakładach karnych i aresztach śledczych procesu wychowawczego, uznając go za najskuteczniejszy środek resocjalizacji.  

‣ Skazani pracują na rzecz jednostek, w których przebywają, a także kierowani są do pracy na rzecz podmiotów zewnętrznych.  

‣ Służba Więzienna ściśle współpracuje z instytucjami, które w świetle obowiązujących przepisów mogą zatrudnić skazanych w 

formie nieodpłatnej pracy. 

‣Więźniowie tym samym mają szansę na spłatę swoistego długu społeczeństwu za popełnione przestępstwa. 

‣ Aktywnie uczestniczą w pracach na cele społeczne np. Urzędach Gmin, Urzędach Miejskich, placówkach oświatowych czy 

podmiotach leczniczych. 

‣W przypadku posiadania zobowiązań finansowych, zwłaszcza z tytułu alimentacyjnego lub trudnej sytuacji rodzinnej, Służba 

Więzienna stwarza możliwość wykonywania pracy w formie odpłatnej.  

‣ Kieruje do zatrudnienia u przedsiębiorców prywatnych, głównie w zakładach produkcyjnych i usługowych.  

‣ Dla skazanych, którzy nie mogą pracować poza murami więzienia, przygotowywany przez Ministerstwo Sprawiedliwości 

program „Praca dla więźniów” umożliwia zatrudnienie na terenie zakładów karnych w specjalnie wybudowanych halach 

produkcyjnych.  

Praca 

Praca jest dobrem człowieka, daje poczucie wartości, czerpania satysfakcji 
z własnych dokonań, pobudza do działania. 



Służba Więzienna realizuje misję przywracania osadzonych do prawidłowego 
funkcjonowania w społeczeństwie.  

‣ Jednym z podstawowych oddziaływań resocjalizacyjnych jest nauczanie, w tym praktyczne szkolenie 
zawodowe.  

‣ Placówki dydaktyczne przy zakładach karnych i aresztach śledczych działają w oparciu o takie same 
regulacje jak inne szkoły publiczne w Polsce. 

‣ Kształcenie osadzonych realizowane jest w 20 Centach Kształcenia Ustawicznego. 

‣ Nauka organizowana jest na wszystkich poziomach edukacyjnych, z wyjątkiem szkół wyższych. 

‣ Osadzeni mają również możliwość nauki poza zakładem karnym. 

‣ W szkołach skazani mogą zdobyć teoretyczne i praktyczne umiejętności oraz kształcić się m.in. w 
zawodach budowlanych, gastronomicznych, usługowych, mechanicznych, elektrycznych czy 
elektronicznych.  

Nauczanie 

http://m.in


‣ Funkcjonariusze Służby Więziennej pomagają im wspierając w procesie leczenia i terapii.  

‣ Skazani z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami preferencji seksualnych czy uzależnieni są objęci specjalistycznymi 
oddziaływaniami profilaktyczno- terapeutycznymi. 

Służba Więzienna obejmuje specjalistycznymi oddziaływaniami niemal 10 tysięcy osadzonych rocznie. 

➡W polskich zakładach karnych i aresztach śledczych funkcjonuje ponad 70 specjalistycznych oddziałów terapeutycznych, w 
których terapii poddawani są skazani posiadający m.in. zaburzenia psychiczne, zaburzenia preferencji seksualnych, 
upośledzenie umysłowe, uzależnienie od alkoholu czy narkotyków.  

➡Do oddziałów terapeutycznych trafiają przede wszystkim osoby wskazane powyżej (z zaburzeniami), zdemoralizowane 
(sprawiające duże problemy wychowawcze), a także ci którzy nie potrafią dostosować się do warunków panujących w zakładzie 
karnym.  

➡Celem tych działań jest zapobieganie pogłębianiu się zaburzeń u osadzonych oraz przywracanie ich równowagi.  

Oddziaływania terapeutyczne 
Osoby przebywające w zakładach karnych, nie tylko popełniły przestępstwa, za które 
muszą odbyć karę, ale też niejednokrotnie muszą zmierzyć się ze swoimi problemami 
psychologicznymi, takimi jak różnego typu zaburzenia psychiczne czy uzależnienia. 

http://m.in


 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
Funkcjonariuszy i Pracowników 

Więziennnictwa 

Organizacja niezależna od organów administracji państwowej, organów 

samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych i społecznych. 

➡ Reprezentuje funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa, a także broni ich 
godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych. 

➡ Związki zawodowe służb mundurowych są objęte zasadą monizmu- każda z nich 
może stworzyć tylko jedną organizację związkową. 



 

Psy w służbie 
W Służbie Więziennej pies jest  współpracownikiem i partnerem funkcjonariusza. Jest też 

wiernym przyjacielem swojego przewodnika. 

➡ Podstawowym celem współczesnych jednostek penitencjarnych są skuteczne oddziaływania 
resocjalizacyjne przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i  ochrony 
społeczeństwa.  

➡ W tym zakresie nieodłącznym partnerem funkcjonariuszy Służby Więziennej są psy służbowe 
i  specjalne – wyselekcjonowane pod względem predyspozycji, doskonale przygotowane do  swojej 
pracy i prowadzone przez specjalistów – przewodników.



 

Psy w służbie 

➡ Codzienna służba psów specjalnych polega na  kontroli osób, rzeczy, korespondencji, paczek, 
pojazdów, pomieszczeń a także na poszukiwaniu i wskazywaniu miejsc ukrycia środków odurzających 
i psychotropowych.  

➡ Rolą psów patrolowo – obronnych jest natomiast  ochrona funkcjonariuszy, terenu jednostki 
i wzmocnienie działań konwoju oraz pościgu. 

➡ Nabór   psów do służby to pierwszy element procesu ich szkolenia. Ocenie podlegają takie cechy psa 
jak wzrok, słuch, chęć i umiejętność aportowania różnych przedmiotów, radość z zabawy i pewność 
w zachowaniu. Psy muszą być obojętne na huki i wystrzały z broni palnej, powinny też odpowiednio 
reagować w sytuacji zagrożenia. Tak dobrane psy przechodzą szkolenie, które odbywa się w jedynym 
w Polsce Ośrodku Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych SW przy Zakładzie Karnym 
w Czarnem. 



 

Psy w służbie 

➡ Podczas szkolenia pies specjalny zdobywa umiejętności wyszukiwania środków odurzających 
i substancji psychotropowych a także wraz z przewodnikiem uczą się wzajemnej współpracy.  

➡ Program szkolenia psa patrolowo – obronnego polega na nauce posłuszeństwa, obrony przewodnika, 
pościgu za osobą uciekającą i przeszukania terenu. 

➡ Nabyte w  trakcie szkolenia umiejętności wymagają systematycznej tresury doskonalącej 
oraz poddawania psów próbom cech użytkowych. Jest to zadanie funkcjonariuszy pełniących służbę 
jako przewodnicy psów



 

Odpowiedzialność prawna 

funkcjonariuszy Służby Więziennej

Pracownicy Służby Więziennej stanowią szczególną grupę zawodową, która 
została wyposażona przez ustawodawcę w niemały kredyt zaufania.

Jest to grupa zawodowa mająca istotne znaczenie z perspektywy interesu publicznego: 

1. Grupa te bierze udział w resocjalizacji głęboko zdemoralizowanych jednostek, a co za tym idzie 
przyczynia się do zapobiegania ponownemu popełnianiu przestępstw po opuszczeniu przez nie 
zakładów karnych. 

2. Co z kolei przekłada się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa społecznego i zmniejszenie 
kosztów ponoszonych przez państwo w związku ze zjawiskiem recydywy, a także kosztów 

pomocy społecznej. 

‣ W związku z powyższym grupa ta podlega również szczególnym zasadom w kwestiach 
ponoszenia odpowiedzialności prawnej.



 

Odpowiedzialność karna

Zgodnie z art. 115 § 13 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (dalej k.k.) 

funkcjonariusz Służby Więziennej jest funkcjonariuszem publicznym.

1. Odpowiedzialność karna dotycząca tej szczególnej grupy zawodowej została ogólnie uregulowana w art. 231 k.k. i 

dotyczy także innych funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu art. 115 § 13 k.k. 

2. Zgodnie z art. 231 k.k. przepisu funkcjonariusz publiczny (a zatem także funkcjonariusz Służby Więziennej) 

przekraczający przysługujące mu uprawnienia lub niedopełniający swoich obowiązków, działając na szkodę interesu 

publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat. 

3. Jeżeli funkcjonariusz nieumyślnie wyrządza istotną szkodę, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do dwóch lat 

4. Dodatkowo, jeśli funkcjonariusz działa w celu osiągnięcia korzyści osobistej lub majątkowej, podlega karze 

pozbawienia wolności od roku do dziesięciu lat.



 

Odpowiedzialność karna

Przekroczenie uprawnień

‣ O przekroczeniu uprawnień możemy mówić, gdy funkcjonariusz Służby Więziennej podejmuje 
czynności, które wykraczają poza katalog jego służbowych uprawnień. 

‣ Z przekroczeniem uprawnień mamy do czynienia także wtedy, gdy dana czynność dokonana przez 
funkcjonariusza mieści się w zakresie jego uprawnień, ale nie wystąpiła przy tym odpowiednia 
podstawa faktyczna lub prawna. 

‣ Przekroczeniem uprawnień jest również wykonanie czynności, która była wyraźnie nadużyciem 
przysługujących funkcjonariuszowi uprawnień.



 

Odpowiedzialność karna

Niedopełnienie obowiązków

‣ Niedopełnienie obowiązków polega natomiast przede wszystkim na zaniechaniu ich wykonania. 

‣ O niedopełnieniu obowiązków możemy mówić także wtedy, gdy zostały wykonane, ale w sposób 

nienależyty, sprzeczny z charakterem lub istotą danego obowiązku. 

‣ Źródłem obowiązku może być, oprócz przepisu prawa, także pragmatyka służbowa i polecenie 
służbowe



 

Odpowiedzialność karna

Działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego

‣ Niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień nie jest jeszcze podstawą odpowiedzialności 

karnej, gdyż nie wypełnia wszystkich znamion przestępstwa (jest jednak wystarczającą podstawą 
odpowiedzialności dyscyplinarnej). 

‣ Żeby mówić o odpowiedzialności karnej funkcjonariusza publicznego, musi wystąpić także działanie na 
szkodę interesu publicznego lub prywatnego 

‣ Konieczne jest stwierdzenie, że działanie lub zaniechanie funkcjonariusza stworzyło realne 

niebezpieczeństwo powstania szkody (zarówno materialnej, jak i niematerialnej) 

‣ Funkcjonariusz Służby Więziennej będzie również odpowiadał karnie za dokonanie przestępstwa 
biernego łapownictwa, uregulowanego w art. 228 k.k.



 

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Instrumentem dyscyplinowania członków określonych grup zawodowych w 

przypadku stwierdzenia naruszenia przez nich obowiązków służbowych jest (obok 

postępowania karnego) postępowanie dyscyplinarne

‣ Postępowanie dyscyplinarne funkcjonariuszy Służby Więziennej reguluje kilka aktów prawnych 

‣ Podstawowy charakter należy przypisać ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej 
(rozdziału 21 - odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy) 

‣ Dodatkowo zagadnienia związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną precyzuje rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie czynności związanych z postępowaniem 
dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej



 

Odpowiedzialność dyscyplinarna

• Katalog czynów, za które funkcjonariusze Służby Więziennej ponoszą odpowiedzialność 
dyscyplinarną, został określony w art. 230 Ustawy o Służbie Więziennej 

• Zgodnie z tym artykułem, funkcjonariusze odpowiadają dyscyplinarnie za popełnienie przewinienia 
dyscyplinarnego polegającego na naruszeniu dyscypliny służbowej lub za czyny sprzeczne ze 
złożonym ślubowaniem. 

‣ Naruszenie dyscypliny służbowej stanowi: 

1. czyn funkcjonariusza popełniony umyślnie lub nieumyślnie 
2. polegający na naruszeniu dobrego imienia służby lub na przekroczeniu uprawnień lub 

niewykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa lub rozkazów i poleceń wydanych 
przez przełożonych.



 

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Zgodnie z art. 232 uoSW Karami dyscyplinarnymi są: 

1. nagana; 
2. ostrzeżenie o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym; 
3. ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby w Służbie Więziennej; 
4. wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe; 
5. obniżenie stopnia; 
6. wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe wraz z obniżeniem stopnia; 
7. wydalenie ze służby. 

‣ Kary te zostały uszczegółowione w artykułach 233-237 uoSW.



 

Odpowiedzialność 

Funkcjonariuszy Służby Więziennej

1. Funkcjonariusze Służby Więziennej mogą ponosić odpowiedzialność karną, dyscyplinarną, a 
także cywilną (majątkową) 

2. Zatem za dokonane naruszenia mogą ponieść odpowiedzialność na podstawie aż trzech różnych 
reżimów (ustawodawca dopuszcza możliwość, pociągnięcia do odpowiedzialności zarówno 
karnej, dyscyplinarnej jak i majątkowej) - oczywiście każdorazowo będzie to zależne od rodzaju i 
charakteru popełnionego przewinienia 

3. Nałożona na funkcjonariuszy Służby Więziennej odpowiedzialność jest surowsza niż 
odpowiedzialność obywatela nie będącego funkcjonariuszem tej formacji. 

4. Uregulowana w wielu artykułach k.k. szczególna ochrona prawna funkcjonariuszy publicznych 
ma zastosowanie również do funkcjonariuszy Służby Więziennej. 

6. Taka kolej rzeczy jest podyktowana przede wszystkim tym, iż w czasie pełnienia funkcji 
osoba taka jest działającym w interesie państwa funkcjonariuszem publicznym.


