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W nawi4paniu do 'rozm6w prowadzonychw dniu 13 marca br. przez
przedstawicieli Prezydium Zaruqdu Gl6wnego NSZZ Funkcjonariuszy
i Pracownik6wWigziennictwaz Panem Ministrem StanislawemChmielewskim,
kt6remutowarzyszyliPanTomaszDardziriski- SzefGabinetuPolitycznegoorazPan
Dyrektor Jan Paziewskipozrvolili6mysobie pozosta6przy swoim stanowisku,i2
decyqe zawarte w pi6mie DB-Il-2I2-lll2l34 nie lehaly w Pana kompetencji.
Wsparci stosown4 opini4 prawne niezaleimejkancelarii, stwierdzii naleiry, 2e
zgodniez brnrieniem art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Stu2bie
Wigziennej(Dz. U. 2010Nr 79 poz.523),uprawnieniado tworzenia,przeksztalcania
i znoszeniaofrodk6w szkoleniaSlu2byWigzienneji o6rodk6wdoskonaleniakadr
Stu2byWigziennejposiadatylko Dyrektor GeneralnySlu2byWigziennej.PowyZsze
czynno5ciDyrektor Generalnydokonuje w formie zarzqdzefi.Poza powyZszym,
naleiry wskaza6 2e Dyrektor Generalny nie posiada powy2srych uprawnieri
w stosunkudo oSrodk6wdoskonalenia
kadr StuZbyWiEziennejje2eli s4prowadzone
w formie instytucji gospodarkibudZetowej,w mySl art. 14 ust. 7 ustawy.Ponadto
naleirypodkreSlifl,ze obowi4pujqcaustawao Stu2bieWigziennejnie przewiduje
moZliwo$ci delegacji uprawnieri wskazanych w art. 14 wobec Ministra
Sprawiedliwo5ci,czy te? innegoorganuadministracjirz4dowej,samorzqdowejlub
innego organu Stu2byWigziennejwskazanegow art. 7 tejZeustawy.Ustawanie
przewiduje r6wnie2 wydawania Dyrektorowi GeneralnemuStu2by WiEziennej
wytycnrych przez Ministra SprawiedliwoSciw powyzszychsprawach.Z ustary
jedynie wynika, iz Centralnym Zanqdem Stuzby Wigziennej oraz jednostkami
organizacvjnymi,o kt6rych mowa w art. 8 ust. l, kieruje Dyreklor Generalny
podlegtyMinistrowi Sprawiedliwo6ci.
Rozumiej4cjednak, 2e w obecnymksztalcieoSrodkidoskonaleniakadr nie
majq.szansna dalszefunkcjonowanie,uwahanryi2 nalefi je w spokojnyi rcnraimy
spos6brestrukturyzowa6.Dlatego teZ termin wskazanyw wy2ej przytoczonym
piSmie- jest nie do przyjgcia. Rozs4dnqdat4 na wszelkie zniany jest miesiqc

puldnemik, kiedy bgdzie mozna pozarrrykal wszelkie sprawy mviqzanez ich
funkcjonowaniemi racjonalniebudowa6nowe formy ich dzialalnoSci.Nie bez
znaczeniajestteZ przeprowadzenie
na dotychczasowych
warunkachakcji letniego
wypoczynku, aby nie narazil os6b, kt6rym juz przyznano miejsca, na
niezadowolenie,
a czgstoi powa2neproblemyzyciowe.
ZarzqdGl6wny NSZZ Funkcjonariuszy
i Pracownik6wWigziennictwazpetnq.
Swiadomo6ciq
i po gtgbokiej analizietwierdzi, 2e pomysl z oddzialemCOSSW
w Kaliszuutworzonymna bazieODK SW w Sulejowieto pomysldo56karkolomny.
OdlegloScimiedzytymi jednostkamiprzemawiajqzatym, aby ODK SW pozostawid
w obecnejformie organizacyjnej.Nalezy te? zadbal o zapewnienieodpowiednio
wysokich Srodk6w finansowych,aby ten zaniedbanyo5rodek doprowadzi6do
normalnegostandardu,przewidzianegodo prowadzeniatego rodzaju dziatalno5ci.
Zwlaszcza,gdy obecneODK SW w Kikitach i Turawie(o lepszejinfrastrukturzei
znacztie lepiej wyposaZone)miatyby by6 przeksztalconew oddzialy zewngtrane
ZKlAS.
Stwierdzi6naleiry,2ejeden oSrodeknie jest w staniesprawnieprzeprowadzi(:
choiby tylko szkolenia wstEpnego dla nowo wstgpujqcych do stuzby
funkcjonariuszy.
A gdziecalasferaszkoleniai doskonalenia
zawodowegowymagana
formalnie przy mianowaniu na wyhsze stanowiskasluZbowe oraz zdobywanie
niezbEdnychkompetencjikorporacyjnych.Dlatego tez wnosi-y o przeznaczenie
ieszczedw6ch o6rodk6w doskonaleniakadr Stu2by WiEziennejna cele stricte
szkoleniowe.Mamy na mySli: ODK SW w Suchejoraz ODK SW w Ustce. To
o6rodki o dobrej infrastrukturze,wyposazonew niezbgdnysprzgtdo prowadzenia
dzialalno6ciszkoleniowej.W ostatnich latach zainwestowanospore Srodki, aby
doprowadzi6je do wlaSciwegoWerraczenia, a to chodby,2e w Ustcewybudowano
salgdydaktycntq_dla
200 os6b,a w Suchej,tzw. drewnianemiasteczko,kt6re stury
do podnoszeniapraktycznychkwalifikacji stu2b ochronnychi wyodrEbnionych
GISW.
Nieporozumieniemjest r6wnie2, literalnie wymieniony w pkt 4 rzeczonego
pisma PanaMinistra, zakaztworzeniana bazie oSrodk6ww Kikitach i Turawiepokoi go6cinnych.Szukajqc oszczedno6ci
idziemyw zupehrieodwrotrym kierunku"
Prowadzeniepokoi go3cinnychw jednostkachorganizacyjnychStuZbyWigziennej
dla funkcjonariuszy odbywajqcychpodr62e stuZbowe,az! teL konwojujqcych
osadzonychmiedzy jednostkami penitencjarnymi,to ekonomicznieuzasadnione
przedsiEwzigcie,kt6re pozvtala zaoszczgdzil skromne Srodki budzetowe. Za
Swiadczeniepodobnych uslug u podmiot6w zewngtrzrych, nale?y Iiczyt sig
z wielokrotniewyzszymikosztami.I gdybynawet,wykorzystujqct1_buQ,odbylosig
jakie5 lokalne szkolenielub odprawa sfu2bowa,to na pewno nie zawuirylona
sensowno6ci
tych dziaLafi
.
Wielce niepokojqcymprzeslaniem,kt6re ptynie z treScipismaPanaMinistra
SprawiedliwoSci
DB-II-212-lll2l34, jest to, 2ejedynqfirmq.wskazanqdo przejgcia
,,zbEdnych"dla Stuzby Wigziennej oSrodk6wdoskonaleniakadr, sq inst5rtucje
gospodarkibudZetowej.Nie jest ro14 mviryku zawodowego,aby deprecjonowa6
osi4gnigciatych instytucji, ale przykJadyz ich funkcjonowanianie nastrajaj4
optymistycznie.

W zwi4pku z povtyhszym ponawiamy nasz apel zawafiy w pifmie z dnia 7
marca 2012 roku L.dz. ZGl44l20L2 adresowanym na Pana rQce. Jeste6my
zainteresowani przejgciem trzech dotychczasowych o6rodk6w doskonalenia kadr
StuZby Wigziennej. Dajemy gwarancje dobrego ich funkcjonowania, na
niezmienionym poziomie przy racjonalnym gospodarowaniu powierzonym
maj4tkiem. W ten te2 spos6b wypelnimy lukg, jaka z calq pewnofciq wyst4pi, w
dzialalno6ci socjalnej StuZby Wigziennej. Naszym priorytetem bg&ie
ukierunkowanie na ludzi malo zamo?trych, nisko usytuowanych w hierarchii
sluZbowej,a nxlaszcza dzieci i mlodzie? oraz weteran6w Sluzby WiEziennej,lct6rzy
niej ednokrotniewlasnymi skladkami i nieodptatnqpracqwzrosili te o3rodki.
Byloby to teL pewnego rodzaju zado56uczynieniemi splaceniemdziejowych
dlug6w. W okresie migdzywojennym nasi poprzednicy (protoplaSci) ze Zwiqzlcu
Zawodowego Pracownik6w Wigziennych Rzecrypospolitej Polskiej (zaloaonego
w 1919roku) ze skladekczlonkowskichzakupili parcelgwrazz willqo nazwie ,,Orla
Strzecha" w Swidrze W . Otwocka. Byla to baza wypoczynkowa dla 6wczesnych
funkcjonariuszy i pracownik6w Stra{ Wigziennej, a milaszcza ich dzieci. Po
reakfywacji dziaNalnoScizwiqzkowej w naszej formacji, zostaNypodjgte dzialania
przez NSZZ FiPW celem przejgcia tej nieruchomoSci. Niestety, niezwykle
skomplikowana sytuacjaprawna orazfatalny stanzabudowariostudzil naszz-apal.
Maj4c na uwadze powyZsze argumenty liczymy na wnikliwe i merytoryczne
ich rozpatrzenieoraz podjgcie wlaSciwych decyzli.
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