Interpelacja
(nr 4212)
do ministra sprawiedliwości
w sprawie planów przekształceń i likwidacji ośrodków doskonalenia
kadr Służby Więziennej
Szanowny Panie Ministrze! Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa poinformował mnie o planach
ministerstwa dotyczących przekształceń i likwidacji ośrodków doskonalenia
kadr

Służby

Więziennej.

Przedstawiciele

związku,

odnosząc

się

ze

zrozumieniem do kwestii konieczności restrukturyzacji ośrodków doskonalenia
kadr, wskazują jednocześnie na to, że zaproponowane zmiany mają charakter
nie ewolucyjny, ale poprzez swoją kategoryczność – rewolucyjny.
W związku z powyższym chciałbym zadać Panu Ministrowi następujące
pytania:
1. Jakimi przesłankami merytoryczno-finansowymi posiłkował się Minister
Sprawiedliwości, podejmując decyzję o przekazaniu 8 ośrodków doskonalenia
kadr

Służby

Więziennej

istniejącym

obecnie

instytucjom

gospodarki

budżetowej, skoro instytucje te w ogólnym rozrachunku, uwzględniając całe
spektrum ich działalności gospodarczej, przynoszą straty finansowe dla budżetu
państwa?
2. Działalnością statutową IGB jest realizowanie zadań publicznych,
polegających na prowadzeniu oddziaływań penitencjarnych wobec osób
skazanych na karę pozbawienia wolności przez organizowanie pracy
sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Jak, zdaniem Ministra
Sprawiedliwości, będą realizowane te zadania w przejętych od Służby
Więziennej ośrodkach i kto będzie zapewniał dozorowanie zatrudnionych
skazanych?
3. Z relacji funkcjonariuszy Służby Więziennej wynika, że w chwili obecnej
oczekiwanie na skierowanie na właściwy kurs lub szkolenie wynosi nawet kilka
lat. Likwidacja większości ODK-ów, realizujących aktualnie te formy

szkolenia, skutecznie wydłuży faktyczny czas oczekiwania. W Służbie
Więziennej kariera zawodowa funkcjonariuszy jest wprost powiązana z
obowiązkiem ukończenia właściwego szkolenia. W chwili obecnej perspektywa
oczekiwania na takie szkolenie, a tym samym na możliwość jakiegokolwiek
awansu, skutkującego finansowo, może wydłużyć się nawet o kilkanaście lat.
Czy Minister Sprawiedliwości brał pod uwagę powyższe fakty, podejmując
swoją decyzję, a jeśli tak, to w jaki sposób zamierza zrekompensować
funkcjonariuszom te realne straty finansowe?
4. Konieczność organizowania kursów i szkoleń dla funkcjonariuszy Służby
Więziennej w odizolowanych ośrodkach doskonalenia kadr wynika także ze
specyfiki tej formacji. Jest ona jednolita i umundurowana, a w realizacji swoich
zadań wykorzystuje także sprzęt specjalny i uzbrojenie. Te fakty powodują
praktyczną niemożliwość organizowania form szkolenia specjalistycznego w
zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych i za obecne stawki pobytowe. Czy
Ministerstwo Sprawiedliwości dokonało symulacji finansowej wzrostu
ewentualnych kosztów takich szkoleń w ośrodkach zewnętrznych lub w
ośrodkach przejętych przez IGB, wyliczając nowe stawki pobytowe?
5. Czym podyktowana była decyzja Ministra Sprawiedliwości o zabraniu
ODK-ów Służbie Więziennej bezpośrednio w przededniu akcji letniego
wypoczynku? Specyfika pracy w Służbie Więziennej powoduje, że (głównie w
pionie ochronnym) możliwość otrzymania urlopu w miesiącach letnich jest
realna raz na kilka lat. Funkcjonariusze, którzy otrzymali w obecnym roku taką
możliwość (często po raz pierwszy w swojej karierze zawodowej) i otrzymali
skierowania na wczasy do ODK-ów Służby Więziennej, bądź uzyskali
skierowania na kolonie dla swoich dzieci, stanęli przed dylematem utraty tych
skierowań. Czy Minister Sprawiedliwości zamierza zrekompensować straty
finansowe poniesione przez rodziny tych funkcjonariuszy? Jest to o tyle istotne,
gdyż niewaloryzowane od lat płace funkcjonariuszy nie pozwalają im na
poniesienie dodatkowych kosztów.
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