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W nawiązaniiydo pisma o sygnaturze KMP.571.8.2016.PK z dnia 19 lutego ?019 r. 
przekazuję informacje dotyczące aktualnej sytuacji kadrowej psychologów penitencjarnych.

W ostatnim okresie liczba osadzonych w jednostkach penitencjarnych waha się około 
73 000 osób. Łącznie w 2018 r. jednostki podstawowe dysponowały 637 etatami psycholo
gów, z czego na koniec grudnia 2018 na 458,75 etatach zatrudnieni byli psycholodzy peni
tencjarni. Liczba ta zwiększyła się pomimo likwidacji 15 jednostek organizacyjnych i prze
kształceniu kolejnych 18 na oddziały zewnętrzne w stosunku do roku 2015. W roku 2015 
łącznie w działach penitencjarnych, terapeutycznych i Ośrodkach Diagnostycznych zatrud
nionych było 563,6 psychologów (w pionie penitencjarnym psycholodzy zatrudnieni byli na 
404,7 etatach). Liczby te wskazują, iż sukcesywnie rośnie liczba psychologów zatrudnionych 
w jednostkach podstawowych Służby Więziennej.

W dniu 14 kwietnia 2016 r. weszło w życie znowelizowane Zarządzenie Nr 19 /16 
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia 
i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników 
działów penitencjarnych i terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych wprowadziło 
w § 93.3.2 standardy dotyczące liczebności grup wychowawczych powierzanych pod opiekę 
psychologowi i wychowawcy. Zgodnie z tymi uregulowaniami psycholog prowadzi badanu 
psychologiczne, udziela pomocy psychologicznej oraz obejmuje osadzonych odpowiednimi 
oddziaływaniami psychokorekcyjrymi wobec grupy nie przekraczającej 200 osadzonych. 
Stale zwiększająca się liczba psychologów w działach penitencjarnych wskazuje, iż dyrektorzy 
jednostek podejmują wszelkie działania w celu przestrzegania tego standardu. Sytuacje 
losowe związane z długotrwałymi absencjami w pracy w tej grupie zawodowej, jak i we



wszelkich innych instytucjach i zawodach zdarzać się będą zawsze. Zaznaczyć należy także, iż 
zawód psychologa w jednostkach penitencjarnych w przeważającej mierze wykonują młode 
kobiety. Każdorazowo w sytuacjach długotrwałej nieobecności psychologa w pracy dyrekto
rzy jednostek podejmują szereg działań w celu zapewnienia osadzonym dostępu do opieki 
psychologicznej np. czasowo oddelegowyw.ini są do pracy psycholodzy z innych jednostek, 
ustanawia się zastępstwa psychologów z innych działów np. terapeutycznego, zatrudnia 
na zastępstwo.

Zatrudnienie na zastępstwo pracowników cywilnych w przypadku długotrwałej 
nieobecności funkcjonariusza związanej z przebywaniem na urlopie macierzyńskim, 
ojcowskim, rodzicielskim i wychow?wczym było realizowane w latach 2017 -  2018 na 
wniosek kierownika jednostki organizacyjnej SW. W celu zapewnienia ciągłości oraz 
prawidłowego toku służby na zastępstwo głownie w działach penitencjarnych zostało 
skierowanych 13,95 etatów pracownikow cywilnych.

W celu zwiększenia dostępności do pomocy psychologicznej dla osadzonych w 3 
jednostkach organizacyjnych wskazanych w Pana piśmie tj. ZK Tarnów. ZK Łupków i ZK Nr 1 
we Wrocławiu przedsięwzięto różne środki zaradcze. W ZK w Tarnowie aktualnie w dziale 
penitencjarnym zatrudnionych jest 4 psychologów (jeden z nich przebywa na urlopie rodzi
cielskim). W związku z zaistniałą sytuacją do pracy w jednostce oddelegowano 2 dodatkowe 
osoby na stanowiska psychologa. W ZK Nr 1 we Wrocławiu generalnie zatrudnionych jest 7 
psychologów penitencjarnych. W związku z długotrwałymi absencjami 3 z nich, 
oddelegowano do pracy w jednostce 1 psychologa, a także okresowo dział 
penitencjarny wspomagają psycholodzy działów terapeutycznych. Stanowisko Dyrektora 
Zakładu Karnego w Łupkowće w związku z raportem przedstawicieli KMP z wizytacji Oddziału 
Zewnętrznego w Moszczańcu w zakresie organizacji opieki psychologicznej w jednostce 
zostało przesłane do Biura RPO w dniu 21 lutego 2019 r. Uwzględniając powyższą odpowiedź 
dyrektor jednostki zostanie zobowiązany do ponownej dokładnej analizy sytuacji kadrowej 
w zakładzie w celu wygospodarowania etatu psychologa. Niemniej pomimo obiektywnie 
trudnej sytuacji w wymienionym oddziale zewnętrznym, osadzeni mają zapewnioną opiekę 
psychologiczną, gdyż kierownik działu penitencjarnego z wykształcenia psycholog wspomaga 
psychologa działu penitencjarnego w pracy.

W celu zapewnienia wysokiej jakości pracy psychologów oraz wzoogacania ich 
umiejętności i doświadczenia zawodowego od 2015 roku Centralny Zarząd Służby Więziennej 
corocznie przeznacza środki pieniężne na organizację superwizji dla psychologów działów 
penitencjarnych, Ośrodków Diagnostycznych i zespołów oddziałów terapeutycznych. 
Finansowanie superwizji jest planowane na kolejne lata.
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