ZARZĄDZENIE Nr

¡¿6

/2015

DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
z d n ia 3 ^ czerwca 2015 r.
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania stanowisk
w działach penitencjarnych i terapeutycznych oraz Domach Matki i Dziecka

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1415 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 529), zarządza się co następuje:

§ 11.

Kandydat do służby lub pracy w dziale penitencjarnym, spełniający wymagania

określone w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej „ustawą”
oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie
stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 544) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad
wynagradzania

pracowników

niebędących

członkami

korpusu

służby

cywilnej

zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U.
z 2010 r. Nr 27, poz. 134 z późn. zm.), zwanymi dalej „rozporządzeniami”, powinien
legitymować

się wykształceniem

wyższym

o

kierunku

mającym

zastosowanie

w

resocjalizacji, w szczególności z zakresu:
1)

resocjalizacji;

2)

profilaktyki społecznej;

3)

pedagogiki;

4)

psychologii;

5)

socjologii;

6)

kryminologii;

7)

prawa.
2.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyjąć do służby lub pracy

w dziale penitencjarnym kandydata, który legitymuje się wykształceniem wyższym o
kierunku niewymienionym w ust. 1 oraz:
1)

posiada doświadczenie zawodowe i predyspozycje do prowadzenia oddziaływań
resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności;

2)

posiada dodatkowe kwalifikacje zawodowe lub specjalistyczne mające zastosowanie
w resocjalizacji;

3)

którego dotychczasowa służba lub praca w Służbie Więziennej w innym pionie
wskazuje, że posiada predyspozycje do prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych
wobec osób pozbawionych wolności.
3.

W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przyjęcie do służby lub pracy w dziale

penitencjarnym

wymaga

wyrażenia

opinii

przez

Dyrektora

Biura

Penitencjarnego

Centralnego Zarządu Służby Więziennej.
4.

Osoby, o których mowa w ust. 2, które podjęły służbę lub pracę w dziale

penitencjarnym, zobowiązane są do ukończenia w ciągu 3 lat, co najmniej studiów
podyplomowych o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji.

§ 2.

1.

Kandydat do służby lub pracy w dziale terapeutycznym dla osób uzależnionych

na stanowisku do spraw terapii uzależnień lub psychologa poza wymogami, o których
mowa w ustawie i rozporządzeniach, musi legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami
do prowadzenia terapii uzależnień, o których mowa w ogólnie obowiązujących przepisach,
a w szczególności:
1)

art. 26 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r.
poz. 124 oraz 2015 r. poz. 28);

2)

§ 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012

r., w sprawie

organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów

podmiotów

leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne
w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania
w tym

zakresie

z

instytucjami

publicznymi

i

organizacjami

społecznymi

(Dz. U. z 2012 r. poz. 734).
2. Przedstawienie przez kandydata, o którym mowa w ust. 1:
1)

certyfikatu psychoterapeuty;

2)

zaświadczenia

potwierdzającego

status osoby

uczestniczącej

w

programie

w

programie

szkoleniowym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty;
3)

zaświadczenia

potwierdzającego

status osoby

uczestniczącej

szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii uzależnień
- oznacza, iż spełnia on kryteria pozwalające na podjęcie służby lub pracy w dziale
terapeutycznym dla osób uzależnionych.

§ 3.

Kandydat

do

niepsychotycznymi

służby

lub

pracy

zaburzeniami

w

dziale

psychicznymi

terapeutycznym
lub

dla

upośledzonych

skazanych
umysłowo

z
na

stanowisku do spraw terapii zajęciowej spełniający wymagania określone w ustawie oraz
rozporządzeniach musi dodatkowo legitymować się ukończeniem studiów wyższych o
kierunku lub specjalności terapia zajęciowa i uzyskanym tytułem co najmniej licencjata lub
szkoły policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanym tytułem zawodowym lub
dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego,
bądź uzyskanym dyplomem zawodowym w zawodzie instruktora terapii zajęciowej.

§ 4.

1.

Kandydat na stanowisko kierownika działu terapeutycznego oddziału dla

skazanych uzależnionych winien spełniać wymagania określone w załącznikach do
rozporządzeń oraz kryteria, o których mowa w § 2.
2.
można

W razie braku kandydata spełniającego wymogi, o których mowa w ust. 1,
powierzyć

czasowo

pełnienie

tych

obowiązków

funkcjonariuszowi

lub

pracownikowi, który zobowiąże się do rozpoczęcia procesu certyfikacji w okresie 1 roku od
dnia powierzenia mu obowiązków.
3.

Kandydat na stanowisko kierownika działu terapeutycznego oddziału dla

skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo
winien spełniać wymagania określone w załącznikach do rozporządzeń oraz posiadać
wykształcenie psychologiczne.
4.

Funkcjonariusz

lub pracownik,

którego kierownik jednostki

penitencjarnej

planuje mianować (lub powierzyć obowiązki) na stanowisko kierownika Domu Matki i
Dziecka

spełniający wymagania

określone w ustawie

oraz

rozporządzeniach

musi

posiadać wykształcenie wyższe o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji, w
szczególności z zakresu pedagogiki lub psychologii oraz, co najmniej, 3-letni staż
związany

z

prowadzeniem

wobec

osadzonych

oddziaływań

penitencjarnych,

terapeutycznych lub diagnostycznych.
5.

Mianowanie lub powierzenie funkcjonariuszowi lub pracownikowi czasowo

obowiązków na stanowisku kierownika działu terapeutycznego lub Domu Matki i Dziecka
należy poprzedzić opinią Dyrektora Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby
Więziennej.

§ 5.

1.

Funkcjonariusze i pracownicy działów terapeutycznych dla osób uzależnionych,

pełniący służbę lub zatrudnieni na stanowiskach do spraw terapii uzależnień lub
psychologa, którzy nie posiadają statusu osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym
dla specjalisty psychoterapii uzależnień mają obowiązek, nie później niż do dnia 31
grudnia 2016 r., rozpocząć uzupełnianie wymaganych kwalifikacji.
2.

Kierownik

i pracownikom

jednostki

działów

penitencjarnej

terapeutycznych

w

udziela
uzupełnieniu

pomocy

funkcjonariuszom

wymaganych

kwalifikacji,

w szczególności poprzez umożliwianie im odbycia wymaganych do uzyskania certyfikatu
szkoleń, stażu w placówce stażowej oraz superwizji klinicznej. Zakres pomocy uzależniony
jest od możliwości organizacyjnych i finansowych jednostki penitencjarnej.
3.

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, stosuje się również wobec funkcjonariuszy

i pracowników działów terapeutycznych dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami
psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w szczególności realizujących program
terapeutyczno-resocjalizacyjny dla sprawców przestępstw z art.

197-203

Kodeksu

karnego, popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, którzy nie
posiadają odpowiednich kwalifikacji do prowadzenia tych oddziaływań.

§ 6.
Tracą

moc

ustalenia

określone

w

pismach

Dyrektora

Generalnego

Służby

Więziennej: BP-073/36/14/272 z dnia 6 lutego 2014 r. oraz BP-0110/14/1915 z dnia
8 sierpnia 2014 r.

§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

