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Drodzy Uczniowie, 

Wkrótce czekają Was egzaminy i ważne decyzje dotyczące dalszej drogi edukacyjnej, która już teraz 

odpowiednio przemyślana może być trafna i związana z przyszłą kariera zawodową. Dotychczasowa sytuacja 

epidemiczna na pewno  nie ułatwiała Wam przygotowań, ani nie sprzyjała zapoznania się w pełni z ofertami szkół                      

i pracodawców dających wiele możliwości na dzisiejszym rynku. Niemniej jednak chcielibyśmy, przedstawić bliżej 

Służbę, bo być może to właśnie ta droga zainteresuje właśnie Was i sprawi, że zapragniecie poznać ten świat sami.  

Więziennictwo odgrywa istotną rolę w działaniach podejmowanych na rzecz zapewnienia porządku                        

i bezpieczeństwa publicznego. Chroni społeczeństwo 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. 

Pełniąc bardzo ważną funkcję w strukturach bezpieczeństwa państwa, współpracuje z innymi formacjami 

mundurowymi: Policją, Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, ABW, CBA, wojskiem. W realizacji zadań resocjalizacyjnych 

współdziała ze stowarzyszeniami, organizacjami pożytku publicznego i instytucjami, związkami wyznaniowymi, 

kuratorami. Funkcjonariusze Służby Więziennej wykonują na co dzień zadania szeroko pojętego bezpieczeństwa 

państwa i ochrony społeczeństwa  oraz bezpieczeństwa i porządku w jednostkach penitencjarnych.  

Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu od wielu lat wspiera nie tylko studentów, lecz także uczniów szkół. Nasza 

jednostka nie tylko organizuje liczne inicjatywy angażujące uczniów oraz nauczycieli tych placówek,                                           

ale również dba o podtrzymywanie przyjaznych stosunków i współpracy z nimi.  

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu jest zlokalizowany przy ul. Kleczkowskiej 35  we Wrocławiu. Nie znajdziecie 

jeszcze Nas w ogólnopolskich rankingach pracodawców, ale mamy nadzieje wkrótce to zmienić. Od początku roku 

stawiamy mocno na rozwój  i poziom kształcenia naszych nowych funkcjonariuszy. Wyróżnia nas nie tylko wysoki 

poziom kształcenia, ale też przyjazna atmosfera oraz fachowa kadra specjalistów. Wysokie notowania zapewnia nam 

specjalnie wyselekcjonowania grupa funkcjonariuszy . 

Jeżeli lubisz wyzwania, cenisz sobie stały rozwój oraz cenisz sobie stałość  to idealnie trafiłeś. Nasza oferta           

jest skierowania właśnie do Ciebie! Zapewnimy 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.  

Nie, nie zapomnieliśmy o najważniejszym – już pierwszego dnia służby strażnikowi 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.  

Duży nacisk kładziemy na wychowanie fizyczne, jeden z najważniejszych elementów kształcenia 

funkcjonariuszy SW. Już w służbie przygotowawczej na szkoleniu wstępnym poznacie elementy musztry,                     

szkolenia logistycznego bojowego i strzeleckiego. W praktyce wykorzystacie je podczas służby i wewnętrznych 

szkoleniach  rozwijających umiejętności i siłę charakteru. 

Jakość zapewniają nasi specjaliści dbający o pierwsze dni adaptacyjne w naszej jednostce. Możecie liczyć                 

na pomoc ze strony doświadczonych funkcjonariuszy. W czasie wolnym możecie rozwijać swoje talenty; wśród naszej 

kadry znajdują się liczni sportowcy, pasjonaci różnych dziedzin, którzy dumnie reprezentują służbę na zewnątrz. 

W naszej jednostce stawiamy na dialog, współpracę, nie zapominając o dyscyplinie. Naszym zadaniem       

jest służba oraz pomoc w kształtowaniu aktywnej  i twórczej postawy funkcjonariusza.  

Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-

nr-1-we-wroclawiu  w zakładce „praca” oraz pod numerem telefonu 71 327 26 68 lub 502 399 976.  

 

    Z poważaniem 

    D Y R E K T O R   
               ZAKŁADU KARNEGO  
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       kpt. Roman Oraczewski 

 


