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Odnosz4csig do pisma Pana Przewodnicz4cego
z dnia 19 marca 2012 r. znak
kadr Sluzby
Ldz. ZG/53/2012dotycz4cego
kwestii zwiqzanychz oSrodkamidoskonalenia
Wiqziennej,
uprzejmiepzedstawiamnastQpuj4ce
stanowisko.
Na wstQpienalezy odnies6siE do kwestii podmiotu uprawnionegodo lik*idacji
- oirodkadoskonalenia
jednostkibudzetowej
kadrslu2bywipziennej.
Zgodniez brzmieniemafi. 12 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o
jednostkibudzetowe,
finansachptrbliczrych(Dz. U. Nr 157,poz. 1240ze zm.) paristwowe
z zastrzezeniem
odrqbnychustaw,twoztu l4cz4i likwidui4ministrowie,kierownicyurzQd6w
centralnych,
wojewodowieorazinneorganydzialajqce
na podstawieodrQbnych
ustaw.
Likwidujqc pafstwow4 jednostkQbudzetow4ww. organokre$laprzeznaczenTe
m1e[14
znajduj4cegosiq w zarzqdzietei jednostki, pftry czt"rl,'tdecyzja o pzeznaczeniutego mlenla
jest podejmowana
w porozumieniu
z ministemwlaSciwymdo sprawSka.buPanstwa.
jednostkibudzetowejpzejmuje
NaleznoSci
i zobowi4zania
likwidowanejpanstwowej
organ,kt6ry podj4tdecyzjEo likwidacji
JednoczeSnie
nalezywskaza6.i2 ww. organlikwiduj4cjednos&qbudzetow4moze
postanowii o ulwozeniu jednostki o irurej formie organizacyjno-prawneji w takim
przypadkuorgan moze zdecydowaio przejqciunale2noicii zobowiqzanlikwidowanej
jednostkibudzeto*ejprzeznowoutworzonqjednostkq.
Widocznejest wiqc, i2 zgodniez aft. 12 ustauy o finansachpubiicznychorganami
wladciwymi do likwidowania panstwowychjednostek budzetowych sq mi strowie,

kierownicyrlzQd6wcentralnych,woje*odowie oraz inne organydzialajqcena podstal!le
ustaw.
odrQbDych
mienia
Lik*iduj4c jednostkQbudzetow4 wlaSciwy organ okle6la przeznaczenie
siE w zarz4dziejednostki.W przypadkupailstwowejjednostkibudzetowel
znajduj4cego
tego mienia jest podejmowanaw porozumieniuz minlstrem
decyfa o przeznaczeniu
wlasci$Jmdo sprawSkarbuPafstlva.Naleznoscii zobo*i4zanialikwido*anej paistwowej
o likwidacji.
jedDostkibudzeto\aej
przejmujeorgan,kt6ry podjqidecyzjQ
Jezeli ljkwiduj4c jednostkqbud2etowqwlaSciwyorgan postanowio utworzeniu
jest, ale
(na co pozwaiaust.6), dopuszczalne
jednostkio innejformieorganizacyjno-prawnej
nie obligatoryjne,przejQcienaleznoscii zobowi4zairlikwidorvanejjednostki bud2etorvej
przeznowoutwozon4j ednostkq.
W my51at. 14 ust. 5 pkt I ustawyz dnia 9 kwietnia2010 r' o SluzbieWiqziennej
'79, poz. 523 ze zm.) Dlrektor GeDetalny,w drodzezarzqdzea twolzy'
(Dz. U. Nr
kadrSluzby
i znosioSrodkiszkoleniaSlu2byWiqzienneji oirodki doskonaleria
przeksztalca
Wigziennej.
Wobec powyzszego, uwzglgdniaj4cbrzmienie ar1. 93 ust 2 Konst)'tucli
sq uryda*anetylko na podstawie
Polskiej,zgodniez kt6rym zatz4dzellla
Rzeczypospolitej
uslawl j nie nogq one stanowidpodstaurydecyzji$'obecob)'wateli,os6bpmwnychoraz
innychpodmiot6u,,nale2ystwierdzii,ze ustawao finansachpublicznychJakolex genelali
okresla og6lne zasady tworzenia, l4czenia i likwidowania .jednostekbudzeto\ycl!
tych kwestiiw formieprzepisou'
jednakmozli\\'oi6odniennegoulegulowania
pozostawiaja!
szcze96lnych.
Ustawa o Sluzbie WiEziennej upolva2niaj4cDyrektora GeneralnegoSluzby
kadr
(czyii likwidacii)o{rodk6wdoskonalenia
Wiqziennejdo twozenja,l4czeniai znoszenja
Sluzby Wiqzienaei- uydaje siq wiEc by6 w tym zakesie lex speciali wobec ustawy
publicznych.
o fi nansach
Likwidujqc ODK SW Dyrektor GeneralnySluZby Wiqzienneju'inien okreSli6
przeznaczenremienia znajduj4cego siq w zarz4dzie tej jednostki, przy czym decyzja
o ptzeznaczenintego mienia musi by6 podjQtaw porozumieniuz ministrem wlaSciwymdo
sprawSkarbuPaistwa.
Dyrektor GeneralnyShtzby WiQziennejprzyjmuje nale2noscii zobowi4zaria
likwidowanejoDK Sw, z tym,2e likwidui4c ODK SW mo2e postanowiio utwozeniu
o pzejQciu
a w6wczasmoze zdecydowa6
jednostkio innej formie organizacyjno-prarvnej,
likwidowanejODK SWprzeznowoutworzon4jednostkQ'
i zobowi4zan
naleznosci
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Wobec powyzszego nalezy podkreili6, iz pismo Ministra SprawiedliwoSci
t

DB-ll-212-1112zawienlo jedynie potwierdzenieakceptacjiMinistra wobec propozycji

zmiany organizacji szkoleii kadr Slu2by Wipziennej przedstawiolej pvez Dyrektora
GeneralnegoSlu2by Wigziennej i w zadnym wypadku nie wkraczalo we wskazanewyzej
kompetencje
DyrektoraGeneralnego
SluzbyWiqziennej.
Odnosz4csiQnatomiastdo przedstawionejpropozycji zmiany terminu przeksztalcenia
o6rodk6wuprzejrrie informujg, i2 termin zakonczeniaprzeprowadzeniapowyzszegoprocesu
pozostalzewzglQd6w
ekonomicznych
i organizacyjnych
niezmieniony.
iz po uwzglqdnieniu
Chcq przy tym poinformowadPana Przewodnicz4cego,
zaklad6w
zgloszonychpostulat6w,w oirodkachprzeksztalconych
w oddzialyzewnQtrzne
kamych b9d4 mogly zostad zachowanepokoje goScinne na potzeby zwiqzane
z zakwaterowaniemfimtcjonariuszy realizuj4cychzadaniakonwojowe oraz funtcjonariuszy
delegowanychw celachsluzbowych.
R6wnoczesnie,w rol-u bie24cym, ODK SW w Suchej bQdzie funtcjonowai na
dotychczasowychzasadach,a ostatecznadecyzja wobec tego Oirodka zostanie podjQta
niezwloczniepo przeprowadzeniu
analizydzialalnoSci
w roku
szkoleniowejwiQziennictwa
20t2.
Odnoszqcsig do przedstawionejw pi6miepropozycji przejgclaprzez Zwrqzekttzech
dotychczasowych
ODK SW nalezypodkeilid, 12zgodniez ustaw4z dria 23 maja 1991r.
jest
o zwi4zkachzawodowych(Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854ze zm.) zwt4zekzawodowy
dobrowoln4i samorzqdnqorganizacj4 ludzi pracy, powolan4do reprezentowaniai obronyich
praw, interes6wzawodowychi socjalnych,kt6ry w swojej dzialalnoScistatutowejjest
niezaleznyod pracodawc6w,administracji pafstwowej i samorz4duter)'todalnegooraz od
innychorganizacji(afi. 1).
Nalezy przy tym wskMa6,iz w my31a1t.24 ww. ustawy,doch6dz dzialalnosci
gospodarczejprowadzonejprzez rwiqzki zawodowesluzy realizacji ich zadai statutou'ych
i nie moze byt. ptzeznaczonydo podzialu pomiEdzy ich czlont6w, przy czym zwirylr'i
zawodowekorzystajeze nvolnief podatkouychprzewidzianychdla stowarzyszen.
Na podstawieprzywolanegoprzepisuwszystkie zrvi4zki zawodowes4 uprawnione
do prowadzenia
dzialalnoicigospodarczej.
Zgodniez postanowieniami
afi. 2 ustawyz dnia
2 lipca2004r. o swobodziedzialalnojcigospodarczej
(Dz. U. z 2010r. Nr 22\,poz. 144'1ze
zm.)dzialalno6ci4
gospodarcz4jest
zarobkowadzialalnoiiuyw6rczq budowlana,
handlow4
uslugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawaniei
wykonywanaw spos6bzorganizowanyi ciegly.
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eksploatacjazasob6w naluralnych,

Zwiq ek zawodowyprowadz4cydzialalnosi gospodarcz4ma w Swietlepostanowief
a11.4 ust. I wskazanej powyzej ustawy przymiot przedsiqbiorcy, gdyz po rejestracji
w Krajowlan RejestrzeSedo ym ma on statusosobyprarmej.
W Swietlepostanowief afi. 24 ustawy o zwiq3kachzawodowychjedynym celem
prowadzeniadzialahofui gospodarczejma by6 pozyskanieirodk6w finansorrychna wsparcie
zadaf statutowych.Z tego wzglQdudoch6dnie moZeby' przeznaczonydo bezposredniego
podzialumiQdzyczlonk6w.
Uchwala o podjgciu przez zvri4zekzawodowy dzialalnodci gospodarczejpowinna
pochodzii od wlasciwego statutowo organu. Istotne jest sprecyzolrade w niej formy
prowadzenia
dzialalnosci
orazzasadjej fi nansowania.
Dopuszczalnes4 przy tym wszelkie przewidziane w systemie prawnym formy
prowadzenia
dzialalnoici.ZwiqzekmoLewigc prowadzii dzialalno3iwe wlasnymimieniu
i na wlasny mchunek.Zwiqzek zawodowyjest uprawnionydo utwozenia b4dZpzyst4pienia
do sp6lki z ograniczon4 odpowiedzialno{ci4 Nie ma tez przeszk6d nomarywnych
w powolaniub4dZuczestnictwie
rv sp6lceakcyjnej,jawnejorazkomandytowej.
Nale2y podkeSlii, i2 np. Ministerstwo Sprawiedliwodci,Cenhalny Zarz4d Sluzby
Wigziennej oraz inne jednostki budzetouiesa paristwowymijednostkami organizacyjnymi
prawnej,a zatemnie mog4posiadaiwlasnegomaj4tku.Z woli
nieposiadaj4cymi
osobowo6ci
ustawodawcy,wyrazonejw art. 18 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce
(Dz. U. z 2010r. Nr lO2,poz.65l ze zm.),nieruchomoicimogqbyi tym
nieruchomosciami
jednostkomorganizacyjnym
w trwaly zarz4d,najemi dzielxaweonz uzyczane
na
oddawane
celezwlqzarez rch dzialalno6ci4
Jednoczeiniezanwet;tyanalezy, ze zgodie z afi. 17 powolanej ustawy paistwowe
- na
jednostkiorganizacyjne
nieposiadaj4ce
osobowoiciprawnejnabywaj4nieruchomo6ci
wlasno{6lub \r uz}tkowanie wieczyste Ska.rbuPailstwa,a naslQpnieuzyskuj4 do nabyrych
nieruchomo3citlwaly zarz4dz mocy ptawaz dniemich nabycia.
Zgodniez art.43 ust. 1 ustawyo gospodarcenieruchomoiclami,,,tfl)aly zarzqdjest
nq.
for mqpr annclwIadanianieruchomolciq pft ezj ednostkeorgdnizacyj
Zasadnlczozakres tego kozystania okesla art. 43 ust. 2 ustawy o gospodarce
nieruchomoiciami.Na mocy tych przepis6w,,jednostkaorganizacyjnamaprowo korzystonia
z nieruchomoicioddanejw tnt)aly zarzqd,aw szczegdlkoiicido;
.

korzystaniaz nieruchomolci ,t) celuptowadzeniadzialalnoici nalezqcejdo zakresujej
dzialania:
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zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudow, plzebudowy lub remontu obiektu
budowlanegona nieruchomoici, zgodniez przepisami Prava budov,lanego,za zgodq
orgaku nddzolujqcego;
oddania ietuchomoici lub jej czeici w najem, dzier2ow<albo uayczeniena czasnte
dluzszy txit czas, na kt6ry zostal ustanolriony h'waf zarzqd, z r6wnoczesnym
jest
zo,uiadomieniemwlaiciwego organu i organu nadzorujqcego,jezeli umo1,t,a
zavierana na czasoznaczonydo 3 lat, albo zctzgodq tych organdw,jeieli umowajest
jednak na okres
zawieranana czasoznaczonydluaszyniz 3 ldta lub czasnieoznaczony,
nie dluis4 hii czas,na ktdty zostal ustahowionytrwdly zarzqd; zgoclajest wymagana
r6wnie2 w pr4padku, gdy po utno\,ie za.nafiej ha czas ozndczonystrony tuwierajq
koleineumowy,kt6rychprzedmiotemjestta samdhieruchomoit".
W tym miejscu chcE wskazai, i2 forma uzyczenia-

na zasadachokeSlonych
w art. 710 719 Kodeksuc)-wilnego,ze szczeg6lnym
uwzglgdnieniem
ait. 710- mozebyi
za{ stosowanawyl4cz:rie w odniesieniu do jednostek organizacyjnych podleglych lub
przezMinistraSprawiedliwo5ci.
nadzorowanych
Jednocze6nieinformuj€, ze oddawanie,bqd4cej w trwalym zarzqdziejednostki
organizacyjnejSlu2by Wiqziennej, nieruchomo{ci lub jej czq6ci w najem lub dzier2awq
innlm niz ww. podmiotomj estdopuszczalnetylko na zasadachoke6lonych w ustawiez dnia
23 kwietnia1964r. - Kodekscywilny (Dz.U. Nr 16,poz.93 zezm.).
Wobecpowyzszego
wydajesiQ,i2 brakjest przeszk6d,by organizacja
zwi{zkowa,
zainteresowanaprzejQciemtrzech osrodk6w doskonaleniakadr Sluzby Wigziennej
przedlozylaDyrektorowiGeneralnemu
Slu2byWiqziennej,kt6ry stosowniedo postanowiei
art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy o SluzbieWigziernej jest uprawnionydo ustalaniaszczeg6lowego
sposobu gospodarowania skladnikami maj4tkowymi, ofeftQ przejQcia i prowadzenia
dzialalnosci odrodk6w, bizresplan wraz ze wskManiem erventualnychzagtozen,a takZe
ofertgdzialalnoSci
kierowan4dla funkcjonariuszy
i pracownik6wSlu2byWigziennej.
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