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SŁUŻBA WIĘZIENNA MA NOWEGO WICESZEFA
"Z dniem 12 lutego 2020 roku Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby
Więziennej, powołał płk. Andrzeja Leńczuka na stanowisko zastępcy Dyrektora Generalnego Służby
Więziennej" - poinformowała Służba Więzienna. Płk Leńczuk zajął miejsce płk. Grzegorza Fedorowicza,
który ze stanowiska wiceszefa SW został odwołany 6 lutego.
Akt powołania Dyrektorowi Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej wręczył
Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik, w obecności Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
gen. Jacka Kitlińskiego oraz zastępcy płk. Artura Dziadosza.
Jak informuje Służba Więzienna, płk Andrzej Leńczuk ukończył wyższe studia magisterskie w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku nauki społeczne o specjalizacji socjologia, studia
podyplomowe na kierunku penitencjarystyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na Akademii Obrony Narodowej
w Warszawie.
Czytaj też: Jednak nie "po równo". Służba Więzienna stawia na podwyżki procentowe
Funkcjonariuszem SW płk Leńczuk jest od 1 marca 1994 roku. Służbę rozpoczął w Zakładzie Karnym
w Jaśle na stanowisku młodszego wychowawcy działu penitencjarnego gdzie awansował
do stanowiska starszego wychowawcy. Następnie został mianowany na stanowisko starszego
inspektora działu terapeutycznego, a od 1 stycznia 2005 roku na stanowisko kierownika działu
terapeutycznego. Od 1 lipca 2007 roku został przeniesiony do Okręgowego Inspektoratu Służby
Więziennej w Rzeszowie na stanowisko specjalisty ds. penitencjarnych. 16 marca 2010 roku został
zastępcą dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie, a od 16 stycznia 2012 roku dyrektorem tej
jednostki. 26 marca 2013 roku został powołany na stanowisko dyrektora okręgowego Służby
Więziennej w Rzeszowie, a z dniem 5 marca 2015 roku mianowany na stanowisko dyrektora Biura
Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie.
Czytaj też: Kierownictwo Służby Więziennej bez pułkownika Fedorowicza
Leńczuk zajmie miejsce Grzegorza Fedorowicza, który stanowisko wiceszefa SW zajmował do 6
lutego. Były już zastępca dyrektora generalnego wzbudził, niedługo przed swoim odwołaniem, sporo
emocji pismem, w którym opisano zasady oddawania lub płacenia za nadgodziny. Z przyjętym przez
Centralny Zarząd Służby Więziennej mechanizmem nie zgadzali się więzienni związkowcy i
zapowiadali, że jeśli będzie trzeba, o rozstrzygnięcie sporu poproszą sąd.
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