MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI - CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
MS ZK-8

(pieczęć nagłówkowa)

Jednostka organizacyjna
Służby Więziennej

sprawozdanie o zatrudnieniu
funkcjonariuszy i pracowników
w jednostkach budżetowych więziennictwa
Numer identyfikacyjny REGON

raz w roku

za rok 2021

do 28 stycznia 2022 r.
z danymi za rok 2020

Stopnie funkcjonariuszy na dzień 31 grudnia ......... roku.

DZIAŁ 1.

Wyszczególnienie

Razem

w tym
kobiet

wykształcenie
wyższe
magisterskie

Razem funkcjonariusze
generał
pułkownik
podpułkownik
oficerowie

major
kapitan
porucznik
podporucznik
starszy chorąży

chorążowie

chorąży
młodszy chorąży
starszy sierżant sztabowy
sierżant sztabowy
starszy sierżant

podoficerowie

sierżant
plutonowy
starszy kapral
kapral

szeregowi

starszy szeregowy
szeregowy

zawodowe

średnie

zawodowe

podstawowe i
gimnazjalne

Funkcjonariusze i pracownicy zatrudnieni w dniu 31 grudnia ........ roku

DZIAŁ 2.

w tym

Wyszczególnienie

Razem
kobiety

wykształcenie
wiek

wyższe
wg stanowisk
oficerskie chorążackie podoficerskie <=20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 =>61 magisterskie zawodowe

staż służby lub pracy w SW

zawod podstaw
owe
średnie
<5
5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 =>30
owe i
gimnazja
lne
przygot. ogółem

Razem funkcjonariusze i pracownicy

Funkcjonariusze
Pracownicy

w tym na pełny etat

DZIAŁ 3.

Ustanie stosunku służbowego/pracy w ...... roku
w tym

Wyszczególnienie

Razem

kobiety

wykształcenie
wiek

wyższe
wg stanowisk
oficerskie chorążackie podoficerskie <=20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 =>61 magisterskie zawodowe

staż służby lub pracy w SW

zawod podstaw
owe
średnie
<5
5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 =>30
owe i
gimnazja
lne
przygot. ogółem

Razem funkcjonariusze i pracownicy
Przyczyna
ustania
stosunku
służbowego

Funkcjonariusze razem

własna prośba
wydalenie
orzeczenie WKL
30 lat wysługi w SW
inne

Pracownicy razem

w tym pełny etat

DZIAŁ 4.

Nawiązanie stosunku służbowego/pracy w ...... roku
w tym

Wyszczególnienie

Razem
kobiety

wykształcenie
wiek

wyższe
wg stanowisk
oficerskie chorążackie podoficerskie <=20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 =>61 magisterskie zawodowe

zawod podstaw
owe
średnie
owe i
gimnazja
lne

Razem funkcjonariusze i pracownicy

Funkcjonariusze razem
w tym:

do pionu penitencjarnego
do pionu ochrony

Pracownicy razem

w tym pełny etat

DZIAŁ 5.

Funkcjonariusze przeniesieni w ....... roku
w tym

Wyszczególnienie

Razem
kobiety

wykształcenie
wiek

wyższe
wg stanowisk
oficerskie chorążackie podoficerskie <=20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 =>61 magisterskie zawodowe

staż służby lub pracy w SW

zawod podstaw
owe
średnie
<5
5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 =>30
owe i
gimnazja
lne
przygot. ogółem

Ubyli do innych jednostek
Przybyli z innych jednostek
DZIAŁ 6.

Funkcjonariusze i pracownicy zatrudnieni w ...... roku
w tym

Wyszczególnienie

Razem
kobiety

Razem funkcjonariusze i pracownicy

Funkcjonariusze
Pracownicy razem
w tym pełny etat

wykształcenie
wiek

wyższe
wg stanowisk
oficerskie chorążackie podoficerskie <=20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 =>61 magisterskie zawodowe

staż służby lub pracy w SW

zawod podstaw
owe
średnie
<5
5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 =>30
owe i
gimnazja
lne
przygot. ogółem

DZIAŁ 7.

Szkolenie funkcjonariuszy w ...... roku
Wyszczególnienie

średnie

Funkcjonariusze razem
w tym:

uczy się
wyższe
magisterskie zawodowe

szkoły
przerwało
naukę

średnie

magisterskie

szkolenie
wstępne
kurs
podoficer.
przygotowawczy

zawodowe w SW

ukończyło
wyższe
zawodowe

oficer.

chorąż.

w tym:
Techniczne

Studium
Nauczycielskie

Średnie

specjalistyczne

doskonalenie zawodowe
kursy SW

pionu ochrony
pionu penitencjarnego

DZIAŁ 7.a Funkcjonariusze pozostający do przeszkolenia
szkolenie zawodowe w SW
oficerskie
chorążych
podoficerskie
Wyszczególnienie
ogółem

po egz. kw.

ogółem

po egz. kw.

Funkcjonariusze razem
w tym:

DZIAŁ 8.

pionu ochrony
pionu penitencjarnego

Absencja funkcjonariuszy w ...... roku
Wyszczególnienie

Zwolnienia
lekarskie

Absencja z tytułu (dni):

zwolnienia od pracy z powodu konieczności
sprawowania opieki nad
chorym dzieckiem
chorym innym
do lat 14
członkiem rodziny

OGÓŁEM

Funkcjonariusze razem
w tym dział ochrony

pełniący służbę
w systemie

DZIAŁ 9.

jednozmianowym
wielozmianowym

Wychowawcy i terapeuci pionu penitencjarnego w ...... roku (funkcjonariusze i pracownicy)
Wykształcenie
Wyszczególnienie

Wyższe

Razem

Pedagog.

Psycholog.

Socjolog.

Prawnicze

Pozostałe

Wychowawcy
Terapeuci
DZIAŁ 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy w ....... roku
Razem

Wyszczególnienie

Razem wymierzonych kar
w tym popełnionych pod wpływem alkoholu lub
podobnie działającego środka
Nieprzestrzeganie etyki zawodowej
w tym:

mobbing
przestępstwa korupcyjne

Naruszenie dyscypliny
dopuszczenie do ucieczki
w tym:

dopusz.do innego nadz.wyp.
niehumanitarne traktowanie
osadzonych
niedozwolone kontakty

inne
Przewinienia dyscyplinarne z art. 230 ust. 4
ustawy o Służbie Więziennej

w tym
popełnonych
pod wpływem
alkoholu lub
podobnie
działającego
środka

Rodzaj kary

nagana

ostrzeżenie o
niepełnej
przydatności
na
zajmowanym
stanowisku
służbowym

ostrzeżenie o
niepełnej
przydatności
do służby w
Służbie
Więziennej

wyznaczenie na
niższe stanowisko
służbowe

Funkcjonariusze wg stanowisk

obniżenie
stopnia

wyznaczenie
na niższe
stanowisko
służbowe wraz
z obniżeniem
stopnia

wydalenie ze
służby

oficerskie

chorążackie

podoficerskie

Sprawy przekazane do sądów

DZIAŁ 11. Wykonanie etatowe w ........roku
w przeliczeniu

Funkcjonariusze wg stanowisk

Pracownicy

w osobach
wykształcenie

Wyszczególnienie

oficerskie
przyznane etaty

wykonanie
razem

Razem
Kierownictwo
Dyrektor i zastępca
Kierownik
Mł.kontroler - gł.kontroler (rewidenci)
Główny specjalista
Specjalista - starszy specjalista
Audytor wewnętrzny
Radca prawny
Kapelan
Rzecznik prasowy
Mł. referent - st. inspektor
Organizacyjno-prawny
Kierownik
Specjalista - starszy specjalista
Mł. referent - st. inspektor
Kadry
Kierownik
Specjalista - starszy specjalista
Mł. referent - st. inspektor
Penitencjarny
Kierownik i zastępca
Specjalista - starszy specjalista
Mł. psycholog - st. psycholog
Mł. wychowawca - st. wychowawca
Ośrodek diagnostyczny
Kierownik
Mł. psycholog - st. psycholog
Mł. wychowawca - st. wychowawca
Ochrona
Kierownik i zastępca
Specjalista - starszy specjalista
Mł. inspektor - st. inspektor
Dowódca zmiany i zastępca
Dowódca grupy interwencyjnej
Oddziałowy - st. oddziałowy
Strażnik - st. strażnik
Ewidencja
Kierownik i zastępca
Specjalista - starszy specjalista
Mł. referent - st. inspektor
Finanse
Główny księgowy
Specjalista - starszy specjalista
Mł. referent - st. inspektor
Kwatermistrzowski
Kierownik i zastępca
Specjalista - starszy specjalista
Mł. referent - st. inspektor
Konserwator

w tym w
Oddziałach
Penitencjarnych

chorążackie
razem

w tym w
Oddziałach
Penitencjarnych

podoficerskie
razem

w tym w
Oddziałach
Penitencjarnych

urzędnicy
państwowi

pozostali

w tym:
na pełny etat

wyższe
kobiety
magisterskie

zawodowe

średnie

zawodowe

podstawowe i
gimnazjalne

DZIAŁ 11. Wykonanie etatowe w ........roku
w przeliczeniu

Funkcjonariusze wg stanowisk

Pracownicy

w osobach
wykształcenie

Wyszczególnienie

oficerskie
przyznane etaty

wykonanie
razem

w tym w
Oddziałach
Penitencjarnych

chorążackie
razem

w tym w
Oddziałach
Penitencjarnych

podoficerskie
razem

w tym w
Oddziałach
Penitencjarnych

urzędnicy
państwowi

pozostali

w tym:
na pełny etat

wyższe
kobiety
magisterskie

zawodowe

średnie

zawodowe

podstawowe i
gimnazjalne

Magazynier - st. magazynier
Szef kuchni
Kierowca - st. kierowca
Inwestycje
Łączność i Informatyka
Inne
Szkoły
w tym nauczyciele
Służba Zdrowia
Naczelny Lekarz
Kierownik
Mł. asystent - st. asystent (lekarz)
w tym psychiatra
Inny wyższy medyczny
Mł. pielęgniarka - st. pielęgniarka
Inny średni medyczny
Pozostali
Terapeutyczny
Kierownik
Mł.psycholog - st. psycholog
Mł.wychowawca-st.wychowawca
Mł.terapeuta-st.terapeuta
Mł.referent- st.inspektor
Mł. pielęgniarka-st.pielęgniarka
Ośrodki Szkolenia i Ośrodki
Doskonalenia Kadr
Komendant i zastępca
Kierownik zakładu
Kierownik oddziału zamiejscowego
Mł.wykładowca-st.wykładowca
Dowódca kompanii
Oddział Zewnętrzny
Kierownik
Mł.wychowawca-st.wychowawca
Zastępca dowódcy zmiany
Oddziałowy - st. oddziałowy
Strażnik - st. strażnik

DZIAŁ 12. Obciążenia administracyjne respondentów

Proszę podać czas (w minutach) przeznaczony na:
przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza
wypełnienie formularza

1. Sprawozdanie sporządza dział kadr
2. Sprawozdanie sporządza się wg stanu na dzień 31 grudnia.
Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można
uzyskać pod nr telefonu .............................
Miejscowość i data ...............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy
...................................................................

