Interpelacja
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do ministra sprawiedliwości
w sprawie planów likwidacji ośrodków doskonalenia kadr Służby
Więziennej
Szanowny Panie Ministrze! Otrzymałem niepokojącą informację z
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Sprawiedliwości związanych z planowaną likwidacją ośrodków doskonalenia
kadr Służby Więziennej. Środowisko związkowe stanowczo sprzeciwia się
kolejnym rewolucyjnym zmianom projektowanym przez resort. Wynika to z
faktu, iż służba funkcjonariuszy więziennictwa systematycznie obdzierana jest z
etosu odpowiedzialnej pracy. Funkcjonariusze coraz częściej skarżą się na
pogarszające się warunki pracy.
Ministerstwo Sprawiedliwości zdaje się reagować tylko w sytuacjach
nagłaśnianych przez media. Likwidacja ODK SW pozbawia funkcjonariuszy i
ich rodzin możliwości wypoczynku. Należy zauważyć, że cięcia związane z
przysługującymi pracownikom więziennictwa ulgami i dodatkami w krótkim
czasie mogą doprowadzić do nieodwracalnych zmian w strukturze kadrowej
formacji. Ze służby odchodzą doświadczeni pracownicy zmuszeni do tego kroku
zmianami związanymi z prawem do świadczenia emerytalnego. Iluzoryczne
oszczędności wdrażane przez obecną Radę Ministrów spowodowały swoisty
exodus funkcjonariuszy Policji, straży pożarnej i wielu innych służb.
Pozbawianie pracowników możliwości odpoczynku i związanej z tym
motywacji do dalszej pracy może spowodować docelowo obniżenie jakości
pracy wykonywanej przez SW.
Z likwidacją ODK SW wiąże się jeszcze jedno istotne ryzyko związane ze
spadkiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa państwa. W ośrodkach od lat
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inspektoratów Służby Więziennej, zakładów karnych i aresztów śledczych oraz
instytucji działających w tym obszarze.
Uprzejmie proszę, aby Pan Minister zechciał odpowiedzieć na następujące
pytania:
1. Jakie przesłanki decydują o planach likwidacji ośrodków doskonalenia
kadr Służby Więziennej?
2. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości posiada zdolność zapewnienia
funkcjonariuszom SW i członkom ich rodzin alternatywnych ofert wypoczynku,
na analogicznych zasadach obowiązujących w ODK SW?
3. Czy w związku z planowaną likwidacją ODK SW Ministerstwo
Sprawiedliwości i Centralny Zarząd Służby Więziennej będą w stanie zapewnić
funkcjonariuszom warunki do odbywania szkoleń, kursów i obozów
kondycyjnych?
4. Czy Pan Minister podziela pogląd, że likwidacja ODK SW przyczyni się
do lepszego zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego wykonywania
obowiązków służbowych przez SW?
Z poważaniem
Poseł Jacek Czerniak
Lublin, dnia 12 marca 2012 r.

