Interpelacja
(nr 2598)
do ministra sprawiedliwości
w sprawie planów przekształceń i likwidacji ośrodków doskonalenia
kadr Służby Więziennej
Pojawiające się w ostatnim czasie informacje dotyczące zamiaru likwidacji
większości spośród 13 funkcjonujących ośrodków doskonalenia kadr Służby
Więziennej
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funkcjonariuszy SW. Plany te odczytywane są jako kolejna (wcześniejszą
podejmował rząd Jarosława Kaczyńskiego) próba zamachu na dobrze
funkcjonujące i potrzebne Służbie Więziennej obiekty, które poza statutową
działalnością dotyczącą szkolenia funkcjonariuszy SW spełniają istotną rolę w
obronności
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w
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zmilitaryzowanych oddziałów SW). Ośrodki pełnią również funkcję socjalną,
stając się w miesiącach wakacyjnych bazą wypoczynkową dla rodzin
funkcjonariuszy, pracowników oraz emerytów i rencistów Służby Więziennej.
Podkreślenia wymaga również fakt, że w ośrodkach doskonalenia kadr SW karę
pozbawienia wolności odbywa ok. 450 osadzonych, co daje możliwość
resocjalizacji poprzez pracę i tym samym zmniejsza koszty funkcjonowania.
Analizując problematykę pogorszenia się sytuacji ekonomicznej ośrodków,
muszę stwierdzić, że błędem rządu w 2011 r. było pozbawienie ich możliwości
prowadzenia gospodarki finansowej w formie rachunku dochodów własnych,
co w rzeczywistości podcięło możliwość zmniejszenia kosztów funkcjonowania
ośrodków. Plan ministra finansów zakładający, że kwota ok. 20 mln zł, którą
rocznie wypracowywały ośrodki w ramach rachunku dochodów własnych,
zasili budżet państwa w postaci powołania instytucji gospodarki budżetowej
okazał się błędem. Decyzja ta z całą pewnością nie przysporzyła dochodów
budżetowi, natomiast w bardzo trudnej sytuacji finansowej postawiła same
ośrodki. Dzisiaj, zamiast naprawienia błędu, ministerstwo – bez wiedzy
funkcjonariuszy i konsultacji ze związkiem zawodowym NSZZFiPW – planuje

zamach na bazę szkoleniową, która przed wielu laty budowana była ze
społecznych składek funkcjonariuszy, przy ogromnym i nieodpłatnym wkładzie
ich pracy.
Jeśli prawdą jest, że ministerstwo zamierza niektóre z ośrodków, gdzie
sprawy gruntu nie są uregulowane (tj. grunt jest własnością Lasów
Państwowych bądź regionalnych zarządów gospodarki wodnej), przekazać
właścicielom gruntu, będzie to ogromnym i graniczącym z niegospodarnością
marnotrawstwem. Decyzja taka doprowadzi bowiem w konsekwencji do
sprzedaży tych obiektów na wolnym rynku i nieodwracalnej straty dla Służby
Więziennej.
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o szczegółowe
przedstawienie planów resortu w przedmiotowej sprawie i udzielenie
odpowiedzi na pytania:
Czy Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje plany likwidacji i
przekształceń ośrodków doskonalenia kadr Służby Więziennej podległych
dyrektorowi generalnemu SW?
Czy prawdą jest, że większość ośrodków doskonalenia kadr SW ma zostać
wyprowadzona poza struktury więziennictwa poprzez oddanie budynków
właścicielom gruntów, na których zostały one wybudowane?
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