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Szanowni Państwo, 

Zbliża się bardzo ważny czas w życiu Waszych dzieci, podjęcia przez Wasze dziecko jednej z pierwszych 

ważniejszych decyzji w życiu - wybór dalszej drogi. Jest to jedna z kluczowych decyzji młodego człowieka, która w 

zdecydowanej części determinuje jego przyszłą karierę zawodową i wpływa na późniejszą jakość życia, jest to znaczący 

element planowania swojej własnej ścieżki zawodowej.  

Wasza rola jest tutaj  nie do przecenienia. Warto aby poświęcić czas Waszym dzieciom i wspólnie zebrać 

informacje o jego możliwościach i pomóc wskazać różne drogi, porozmawiać  o wartościach i podjąć ostateczną 

decyzję.  

Na wstępie Pragę podkreślić jak istotną rolę odgrywa Służba Więzienna w Naszym społeczeństwie. To nie 

tylko działania polegające na zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa publicznego, ale też ochrona społeczeństwa 

przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, nie tylko izolując ich od 

społeczeństwa, ale przygotowując do poprawnego w nim funkcjonowania, bez wchodzenia w konflikt z prawem, 

powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa, prowadząc oddziaływania resocjalizacyjne i readaptacyjne. Zakład 

Karny Nr 1 we Wrocławiu jest zlokalizowany przy ul. Kleczkowskiej 35  we Wrocławiu i możemy śmiało powiedzieć, że 

rzetelnie realizujemy wyżej wymienione założenia. Aby sprostać tym wymaganiom stawiamy na rozwój  i poziom 

kształcenia naszych nowych funkcjonariuszy. Wyróżnia nas nie tylko wysoki poziom, ale też przyjazna atmosfera oraz 

fachowa kadra specjalistów, a sukcesywnie wdrażania strategia rozwoju przynosi relatywne efekty.  

Naszym funkcjonariuszom zapewniamy pełne umundurowanie, zasiłek na zagospodarowanie, kwaterę 

służbową lub lokal mieszkalny  w służbie stałej, a także pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego, zwrot 

kosztów przejazdu, dopłaty do wypoczynku, nagrody roczne i jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia za zastępstwa, 

urlop szkoleniowy, dodatkowe dni urlopu (po 10 latach służby - 31 dni,  po 15 latach służby - 35 dni, po 20 latach służby 

- 39 dni) oraz wiele innych, do których należy  zaliczyć możliwość dofinansowania do dalszej edukacji i szeroki system 

szkoleń,. Ważną kwestią jest również wysokość wynagrodzenia; W Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu strażnikowi  

już pierwszego dnia w służbie jest wypłacana pensja w wysokości ok. 3930 zł, wychowawcy 4590 zł na rękę (dla osób 

poniżej 26 roku życia) , strażnik 3660 zł, wychowawca 4200 zł an rękę.  

Służba w Służbie Więziennej to nie tylko praca, ale także stabilizacja, która jest tak ważna w dzisiejszych 

czasach na rynku, na którym w dalszym ciągu dominuje niepewność, co ma konsekwencje dla planów 

zatrudnieniowych. Stałość i związane z nim poczucie bezpieczeństwa niewątpliwie jest wynikiem działań będących 



następstwem uwarunkowań legislacyjnych, które coraz częściej przekładają się na polepszenie jakości naszej Służby 

jako nowego miejsca pracy.  

W związku z powyższym w imieniu swoim oraz wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej Zakładu 

Karnego Nr 1 we Wrocławiu życzę Państwu i Państwa dziecku wyłącznie trafnych i dobrych wyborów. Pragnę zachęcić 

młodego człowieka do otwartości i odpowiedzialności za własny rozwój. Wierzę, że dalsza droga będzie Jego 

fascynującą, własną przygodą, spotkania z nowym, odkrywaniem tajemnic, ale też siebie i swoich możliwości.                  

Mam nadzieje że każdy dzień w nowym miejscu będzie ważny  i będzie czasem gromadzenia doświadczenia, 

umiejętności, właściwych wzorców i jednocześnie wielu przyjaźni.  

     Z poważaniem 

    D Y R E K T O R   
                ZAKŁADU KARNEGO  
             Nr 1 We WROCŁAWIU 

      Roman Oraczewski 
       kpt. Roman Oraczewski 

 


