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ZarzqdGl6wny NSZZ Funkcjonariuszyi Pracownik6wWigziennictwaw dniu
3 marca 2011 roku wystqpit z pismem do Sekretarza Stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwo3ciPanaStanislawaChmielewskiego,na kt6re do dnia dzisiejszegonie
nie pozwolila
otxrpal odpowiedzi.Chcemywietzy6,2e to tylko z:nykla opieszaloSd
odpowiedzied,na to dla naszegoSrodowiska,bardzowuimepismo, kl6rego skutki sq
boleSnieodczuwaneprzez organizacjeterenowenaszegoZwrqzklt.
Ustawaz 23 maja l99l r. o ntiqzkach zawodowychzezv'talana prowadzenie
jest na cele statutowe
dzialalnoScigospodarczej.Zyskz tej dzialalnoSciprzemaczarry
oraz szerokopojqt4dzialalno5dsocjaln4 sportowqi charytatywn{.
Pan Minister StanislawChmielewskipismemNr DB III 311-283/10z &ia
20.10.2010 r. adresowanymdo Dyrektora GeneralnegoStuzby WiEziennej
praktycznie wykluczyl mo2liwoS6 prowadzenia dzialalnoSci gastronomicmo handlowej na terenie jednostek organizacyjnych przez strukhry NSZZ
Funkcjonariuszyi Pracownik6w Wigziennictwa. Sytuuj4c w uprzywilejowanejroli
InstlrtucjeGospodarkiBudZetowej.Ta nier6wno5i podmiot6w wobecprawatrwa do
dziS i przynosi negatywne skutki dla funkcjonariuszy i pracownik6w Stuzby
Wigziennej.Inst5rtucjanastawionanazyskza wszelkqcengjuZ dawnozapomnialado
jakich cel6w zostalapowolana.Najlepszymprzykladem tej drapie2nejdeialalnoSci
niech bgdzie rlajblizszy przykJad - stot6wka pracownicza w CZSW, gdzie
w ostatnichtygodniachcenyposilk6w wzrosty Srednioo ok. 13,79o/0.Podobnie,albo
bardziejdrastyczniezostalipotraktowaninasikoledzy Latzw. prowincji.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Slu2by Wigziennej zaslaniaj4c sig
wyzeJwymienionym pismem oraz wffcznymi Dyreklora GeneralnegoSW, bojqc
sig odpowie&ialnoScisfuZboweji dyscyplinamejju2 na wstgpie eliminuj4 zwiryek
zawodowy w procesie ewentualnegoprzejgcia rzeczonej dzialalnoSci. W czym
gorszyjest zwiapekod czgstoodleglegoIGB?
Podobniejest i bgdzie z O3rodkamiDoskonaleniaKadr Stu2by Wipziennej,
kt6re z dniem 31 maja 2012 roku maj4 zaprzeslatswojej dzialalno6ciw obecnej

formie i przejll z calym dobrodziejstweminwentarzaw obce rgce. Czyje to b9d4
rEce? Dlaczego w calym procesie decyzyjnym zabraHo konsultacji spolecznych
zreprezentantartiSrodowiskawigziennik6w, ato z Krajowym ZwiqzloemEmeryt6w
i Rencist6w Sluzby WiEziennej,cry tei z NSZZ Funkcjonariuszyi Pracownik6w
Wigziennictwa.Nie godzimy siE na to, aby tak znacznymajqtek przeszedlw rQce
instyhrcji, l<t6re za wszelk4 cenQ chce tylko zarabial. Kolejne zav,ftaszczenie
paristwowegomaj4tku,to nie jest chybato, o co chodziw restrukturyzacjiODK-6w.
NSZZ Funkcjonariusryi Pracownik6wWigziennictwajeszczew 2010 roku
zglaszalch96przejgciajednegoz oSrodk6w(proponowaliSmyODK SW w Turawie),
aby w programiepilota2owym sprawdzi6mo2liwoSciznian w ich funkcjonowaniu,
a zwlaszpza wypracowa6 najlepszy model ich finansowania. Niestety mimo
prowadzonych negocjacji ze stron4 slu2bow4 i przy udziale Ministerstwa
SprawiedliwoSci,nie doszlo do sfinalizowania umowy. Zaslaniano sig brakiem
mozliwoSciprawnych, aby wiqzek zawodowy m6gl otrzymacmaj4teknieruchomy
i ruchomy w formie nieodfatnego firyczeria. Nasz,ymzdaniem taka interpretacja
byla nieuprawniona,gdyZ.NSZZ Furkcjonaiuszy Stra2yGranicznejod ponadroku
prowadzi fzy OSrodki Szkoleniowo- WypoczynkoweStra2y Granicznej,kl6re sq
nieodplatnieuiryczfine.
To jednakmoina.
SzanownyPanieMinistrze,
w ntirykt z zaistnialQsytuaci4 kt6ra nie jest chybakomfortowa dla Zadnejze
stron, wnosimy o jak najszybsze spotkanie Pana, Pana Ministra Stanislawa
Chmielewskiegoonz Dyrektora GeneralnegoSluzby Wigziennej Pana gen. Jacka
Wodarskiego z Zarzqdem Gl6wnym Niezaleinego Samorz4dnego Zwiqzku
Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracownik6w Wigziennictwa na jego
nadzvvyczajnymposiedzeniv Z uwagi na wagQ problem6w oraz naglqcy czas,
prosimy o wyzt:raczeniemoZliwie najszybszegoterminu, do kl6rego jesteSmysig
w staniedostosowad.
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Do wiadomo5ci:
o Pangen.JacekWlodarski Dyrektor GeneralnyShrzbyWigziennej
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