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Szanowny Panie Generale. 

 

Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa na 

swoim ostatnim posiedzeniu w dniach 13 – 14 grudnia br. zapoznał się relacjami 

przewodniczących zarządów okręgowych w kwestii wypłacenia nielicznym 

funkcjonariuszom nagród z funduszu przewidzianego na nagrody i zapomogi. Te 

decyzje zostały podjęte, w naszym rozumieniu, z naruszeniem prawa. Większość 

kierowników jednostek organizacyjnych nie potrafi lub nie chce zrozumieć, że 

rzeczywistość po 9 kwietnia 2010 r. (uchwalenie ustawy o Służbie Więziennej) jest 

diametralnie inna niż przed tą datą, a to dlatego że w art. 34.1 ustawodawca zapisał, 

że „Funkcjonariusze mogą zrzeszać się w związku zawodowym na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych”. Zaszła tu 

jakościowa zmiana w porównaniu z nieobowiązującą już ustawą z dnia 26 kwietnia 

1996 r., gdzie w art. 14 ust. 2 zapisano „Przepisy ustawy z 23 maja 1991 r. o 

związkach zawodowych stosuje się odpowiednio”.   

W świetle obowiązującego prawa „Regulaminy nagród i premiowania są 

ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową” – art. 27 

ust. 3 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Z naszych informacji 

wynika, że w zdecydowanej większości OISW do takich ustaleń nie doszło. Co 

więcej, odmówiono informacji o wysokości funduszu na nagrody i zapomogi oraz 

zasadach i formach jego rozdysponowania, chociaż art. 28, wyżej przytoczonej 

ustawy o związkach zawodowych, taki obowiązek nakłada. Jest to karygodne 

złamanie przepisów ustawy, niestety nie po raz pierwszy. Jesteśmy przekonani, iż to 

ostatni raz, kiedy nasza reakcja nie jest na tyle radykalna, aby o takim procederze 

poinformować odpowiednie organy.  

 

Załogi Aresztów Śledczych i Zakładów Karnych są zbulwersowane sposobem 

rozdziału środków na nagrody. Czarę goryczy przelało wypłacenie tylko nielicznym 

– zwłaszcza kadrze zarządzającej – dość wysokich nagród pieniężnych. Nie może 

być zgody na taki proceder, że wszyscy dyrektorzy okręgowi (z jednym wyjątkiem) 

 



otrzymują wysokie nagrody, a środki przekazane do jednostek podstawowych na 

jednego funkcjonariusza są 100 razy mniejsze niż wypłacone ich przełożonemu 

okręgowemu. Kuriozum – to wypłaty (w niektórych jednostkach penitencjarnych) 

wszystkim funkcjonariuszom pseudo nagrody w wysokości po ok. 20 zł. brutto. Czy 

panom dyrektorom nie zadrżała ręka przy podpisywaniu takich decyzji? To kpina! 

Czy funkcjonariusz państwowy, jakim jest funkcjonariusz Służby Więziennej, 

choćby najniżej usytuowany w hierarchii służbowej, nie zasługuje na odrobinę 

szacunku?  

 

NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w swoich pracach 

zawsze kieruje się dobrem funkcjonariuszy i pracowników cywilnych naszej 

formacji. Potrafi też zrozumieć trudną sytuacje budżetu państwa, a tym samym, 

budżetu Służby Więziennej. Na spotkaniach ze swoimi członkami szeroko 

tłumaczyliśmy mizerię finansową i konieczność oszczędzania.  Nigdy nasze działania 

nie były populistyczne, albo nadmiernie roszczeniowe. Staraliśmy się być dobrym i 

odpowiedzialnym partnerem dla kierownictwa służbowego, ale też godnym i 

twardym reprezentantem środowiska funkcjonariuszy i pracowników Służby 

Więziennej.  Te nasze pozytywne cech zostały niegodnie wykorzystane. Okazało się, 

że oszczędzać nie muszą wszyscy i na wszystkim, że jest uprzywilejowana (wąska) 

grupa (kasta) wysoko postawionych funkcjonariuszy, która stoi poza ogólnie 

przyjętymi rozwiązaniami.  

 

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, będą to najuboższe Święta od wielu lat 

dla zdecydowanej większości kadry więziennej. Nie dość, że Rząd w projekcie 

budżetu na 2012 rok nie znalazł środków na podwyżki uposażeń dla Służby 

Więziennej, to nasi przełożeni służbowi, potraktowali nas tak bardzo obcesowo i tu 

żadne tłumaczenia nie znajdą zrozumienia wśród rozgoryczonych i niedocenionych 

koleżanek kolegów – funkcjonariuszy (nie wiadomo, której kategorii) Służby 

Więziennej.    

Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa te odczucia 

podziela, ale się na takie traktowanie nie godzi, czemu w najbliższej przyszłości 

będzie dawał przykłady.   

 

 

      Z poważaniem: 

 

 
          

        Wiesław Żurawski   
             przewodniczący ZG NSZZ FiPW 


