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Odpowiadajqcna pismo SPS-023-4212/12
z dnia 30 krvictnia 2012 r.,
uprzejmieprzedstawiam
odpowicdi na p¡ania zalvaflew interpelacjiposla.Crzegorza
Matusiaka rv sprawie planórv likrvidac.ii oSrodków doskonaleniakadr Slu2by
Wigzienne-j.
Adn. I
Jakimi przeslankani nteryloryczno * ftnansowyrni posilkowal sie Minister
Sprauiedliwoici podejmujqc decyzjq o przekazaniu oimítt Oírodków Doskonalenia
Kadr Sfulby Wigziennej isrniejqcy,n obecnie Inslyucjom Gospodarki BudZetowej,
skoro instytucje te v' ogélrtyn rozrachunku, mvzglqdniajqc cate spektnm ich
dziatalnoici gospodarczejpr4,nosz4stratyf nansoviedla bud2enPafisnva?
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W cclu zabezpieczenia
or'¿zwlaécirvego
rvykorz¡,stania
maj4tkulikrvidowanych
oSrodkówdoskonaleniakadr Slu2by Wigziennejjest on rv pierrvszejkolejno6ci
przekazy-lvany
podmiotom funkcjonujqcymrv ramach resortu, które sq w-stanie
go uykorzystaédo rcalizacjizadaripublicmychi gospodarcz-ych.
efekt¡rv'nie
lnslytucje gospodarki budzetorvcj s4 samofinansuj4cymi siq podmiotami
gospodarczymi,posiadaj4cymiosoborvoóóprarvn4 które prorvadz4 dzialalno3é
rvykorzystuj4cwlasne $rodki linansorve.St4d ujemne wyniki finansorve,jakie
nodmioty te wygenerolvatyrv ostatnim czasie w zwiqzku ze spou'olnieniem
gospodarczym
oraz pogorszeniem
rvarunkéwich funkcjonowaniapo przekszfalceniu,
nie maj4rvptywuna rvl,sokoiórvydatkérvfinansorrt'anych
z budzetuParistwa.
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Adn.2
Dzialalnoíciq statutowr¿IGB jest realizowaniezadaripublicznychpolegaiqcych
na prowadzeniu oddzialywañ penilencjarnych wobec osób skazanych na ftarq
pozbawienia wolnoiéi przez. organizowanie pracy sprzyiajqcei'zdabywonit
kwalfikacj i zawodowych.Jak, zdaniemMinislra Sprawiedliwoíci bqdqrealizowanete
zadania w przejqtych od Sluzby Wiqziennej oirodkach i kto bqdzie zapewnial
dozorowaniezah'udvian¡chskazan¡'ch?
W celu realizacji zadañ publicznych. polegaj4cych na prowadT-eniu
odCziatywan penitencjarnych oraz resocjalizácyjnych, instytucje gospodarki
budzetowej prowadzq dziatalnoSógospodarczq:produkcyjn4 handlowo-uslugow4
w zakesie wykonarvstwarobót remontowo-budowlanych,przy których zalrudnienie
znajdujqosoby pozbawionewolno$ci. Naleiy zwréció urvagQ,ze oborvi4zekten
realiZowanyjest rvówcz¿q,gdy zakudnienie takie jest mozlirve. tj. jednostka
penitencjarnazlajduje sig w pobli2u wykonywanejdzialalno6cii transplorrosadzonych
stratpna
nie wiezesiEz nadmiernymikosa¿mi,którychponiesieniesporvodorvaloby
danejdzialalnoÉci.
Adn.3
Z relocji funkcjonori*s4.' Sluzby Wiqziennei v'1,nika,2e w chwili obecnei'
oczekiwaniena skierowanie na wlaiahty kurs lub szkolenie,wy,rosi natrzl kitka lat.
Likwidacja wiqkszoici ODK-éw realiz4jqcychakntalnie teforny szkoleniaskulecznie
rydtuiy fakty"ny czas oczeki'¡vania. l{ Shtzbie Wiqziennej kariera zawodowa
funkejonariuszy jest wprost powiqzana z obowiqzkiem ukoñczenia wlaiciwego
szkolenia.W chwili obecnej,perspek4waoczef,iwaniana lakie szkoleníe,a tym samym
na moiliwoió jakiegokolwiek awansu skutkujqcegofinansowo, moie w¡'dluiyé siq
'nüreeto kilkaruScielat. Czy Minister Sprawiedlir+oicibral pod nuagqpowyiszefah¡*,
podejmujqc swoj4 decyzjq, a jeili tak to v jaki sposób zamierza zrekampensowaó
funkcjonaríuszomte realne stratyJinansowe?
kadr.nie miala wply.,vuna
Likwidacja'znacznej
cz€scio6rodkórvdoskonalenia
ilfugo$ó czasu oczekiwania na odbycie przez lunkcjonariuszy Stuzby Wipziennej
pozostaj4realizowanerv tej sarnej
szkolenia.Szkoleniaearrodowei specjalistyczne
ilo$ci oraz formie co wcze3niej"Stuiba Wiqziennana bie2qcoanalizujepotrzeby
szkoleniowg np. w obecnej chwili na szkolenie zawodowe zakoticzonezloieniem
egzaminuna pierwszy stopieé podoficerskl,chorazego,ofrcerski w kolejee oczekuje
okolo 2 400 funkcjonarirrszy. Pozostaj4cerv stn¡kturze wigziennictwa. o$rodki
.szkoleniaoraz doskonalcniakadr Shiby Wigzicrinej,stano;iqce bazqszkoleniowona 2012 rok sz.kolenia
dydaktyczn4w pelni tabezpieczalqwszystk¡cpJanorvane
i zawodowe.
specjalistyczne
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Adn.4
KoniecmoSé organizawania kursów i szkoteri dla funkcjonáriwzy Sluiby
Wiqziennejw odízolowanychoírodkach doskonaleniakadr wynika talüe ze specyfki
tej formacji. Jest ana jednolita i umunduro¡vana,w realizacii swoich zadan
w])korzystajelak:ie sprzqt specjabr¡, i uzbrojenie. Te fakty powoú$ti praktyczna
nienoiliwo!é organizovania form szkolenfu specialistyeznego w- zewnQlrznlch
oírodkach szkoleniowych i za obecne sküYki pobylo\tte. Czy Miníslersfio
Spraviedliwoici dokonalo symulacjiJinansowei\L'zrostuewentualnychkosztówlakich
szkoleñw airodkach zewnqtrznychlub w oirodkach przeiqtychprzez IGB, wylicmiqc
nowestawkipobytowe?
baz4szkoleníow¿która
Slu2baWipziennadysponujeakfualniewystarczajqcq
pozwalana systematycmeszkoleniei doskonalcnie.Dobrzewyposaaonezaplecze
dydaktyczne,uwzglgdniaj4cespmgt specjalislycznyoraz uzbrojenie pozwala na
tak spccyficmej formacji'
efektywnqrealizacjgprocesuszkoleniafunkcjonariusz-y
wigziennictwo
Zwiqkszonepotrzebyszkolenioweprzewidywanerv lalachprzryszlych,
bqdzie w sfanie realizowaóbez koniecmo6ciwykorzystywaniabazy logistycznej
podmiotó$rzervnQtrznych.
Adn. 5
\
Czyn podl,ktowanah¡,la decyzjaMinistra Spru*-iedlitvoici o zabraniu ODK-ów
Sfu2bíeWiqziennejbezpoirednio w przededniuakcii letniego wltpoczynku?Specyfko
pracy w Slutbie Wiqziennejpowoduje, 2e (glównie w pionie ochronnym) no2liwoié
atrzymsniawlapu w miesiqcachletnichjest realna raz na kilka lat Funkcjonariusze
którzy otrzynali w obecnynrrokt tak4 motliwoié (czqstopo raz pierwsz-vw swaiej
karierze zawodowej) i on'zymali skierowania na wczasy do ODK4w Sluiby
Wiqziennej,bqdá uzyskali skierowania na kolonie dla swoich dzieci , stanqli przed
dylematem traty tt'cl, skierowaft. Czy Minister SprawiedlitvoÍci zamierza
Jest
stralyfinansoweponiesioneprzez rodziny tychfunkcjonarfusz.vT
zrekompensowaé
to o tyle istatnegdy| niewaloryzowaneod lat ptacefunkcionariaszy nie pozwqlajq im
naponiesieniedoilatkowy'chkoszlów.
Oórodkidoikonaleniakadr Slu2byWigziennejrv myól art. 8 ust. I pkt 4 ustawy
z dni¿9 kwietnia2010r.o StutbieWigziennej(Dz. U. nr 79, poz. 523),sqjednostkami
organizacyjnymí
StuzbyWigziennej.
W ubiegtychlatachotrodki,.wykor¿ystywalymo2liwoééokrellon4 w ustawie
z dnia 30 czerwca2fi)5 r. o finansachpublicznych(Dz. U. Nr 249, poz' 2104z póinzrn.), polegajqc4na mo2liwoici gromádzaniana rachunku dochodórvs'lasnych
poza.7-akresdzialalno3cipodstarvorvcj,
uzyskanychz dzialalno3cirvykraczaj4cej'
w statucie,
okreSlonej

W aktualnymstanieprawnynhuslarvaz dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach
publicznych{Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz nr 28, poz. 146) oraz przepisy
wpmwadzaj4ceustawp o finansach publicznych, nie przewiduj4 mo2lirvodci
zasadach,ti. ptzy wykorzystaniu
funkcjonowaniaoirodków na dotychczasowych
órodkówfinansowychpozyskanychz utworz.onejrez-erwycelowej. czy lez w zwiqzku
rachunkiemdochodówrvlasnyctt.
z prowadzonym
istniejqcejstruktury
Opisanywy2ej stanprawny skutkujepotrzeb4zracjonaliz-orvania
pod k4tem redukcji érodków bud2etowych. prz,cznaczonychna funkcjonowanie
o$rodliówprzy jednoczesnymzapewnieniumoZlirvoici dalsz.egokorzystaniaprzez
rvigziennictrvo
z dotychczasowej
infrastrukturyoirodkórv.
w
W zwi4zku z porly2rrym, Olrodki DoskonaleniaKadr Sluiby Wigziendej.
Karpacz-u,Olszanicy, Ustce, Zakopanem i Zlvartowie, zostan4 miesione poprzez
i
wtqczenieich do funkcjonuj4cychprzl'wigziennychzakladów pracy (inst¡ttucj
gospodarki budzetorvej), których organem zalo2ycielskirn jest Minister
OórodekDoskonaleniaKadr w WiSle z-ostaniezníesiony,a jego
Sprawiedliwodci.
nieruchornoócii maj4tek ruchomy zostanie rrtyczonylwydzier2awiony Zarz4dowi
i
Funkcjonariuszy
Samorz4dnego
Zwiq¡ku Zarvodorvego
OkrpgowemuNiezalei-nego
Pracowników Wipziennictrva rv Katowicach. Oórodki Doskonalenia Kadr w
w Odzialy Zewnglrr-ne
Bankowej, Kikitach i Turarvie zostan4prz-eksztalcone
w NorvyrnSqczu.Barczcrviei Opolu"
ZakladówKarnychodporviednio
\
W zakesie organizacj
i pob14ówwypoczynkorvych,uprzejmiein\rmujg. Ze
wdniu ó grudnia20ll r. do jednostekorganizacyjnychStuzby Wigziennejzostaty
rozeslanervykazymiejscrv o'{rodkachSluzbyWiqziennej,przydzielonychw ramach
pobyów wypoczynkowychorganizowanych
rv okresielatabr.
Jednakw zrviqgkuze zniesieniemoÉrodkówdoskonaleniakadr Slu2by Wipziennej.
z dniem 13 maja br. w zakresie spraw socjalnych odwolane zostaly pobyty
wypoczynkorve,
kolonie i obozy dla dziecioraz dzialalno5ósportow4 planowanedo
organizacji dla funkcjonariuszy,pracorvnikórv,emerytów i rencistów Slutby
Wigziennejw ww. oSrodkach.
Nale2yjednak podkre$lid,i2 likrvidorvaneww. oírodki Slur.by Wigiennej
nadalbgd4spclnialy funkcje rekieacyjno- szkoleniorvea zniesieniepolegaóbgdziena
zmianiesposobudalszegoich funkcjonowania.Odplatno$óza pú)'t rv o$rodkach,
zarzqdnnych przéz samofinansuj4cesig instytucje gospodarkibud2etowej,zostanie
ustalona na podstawie analizy kosztowo-przychodowej funkcjonowania
poszczególnychobiektów, co bpdziestanowilo podstawQdo okreílenia odplatnoÉciza
kozystanie z ofer.owanychprzezte podmioty uslug.
W hakcie obecnego etapu negocjacyjnego, dyrektorzy 'instytucji gospodarki
pracorvnikórv,
ernerytórv
bud2etorvcj
zadeklarowali,iz odplatnoi¿dle l'unkcjonariuszy,
i rencistórvSlu2by Wigziennej(w stosunkudo osób spoza Slu/-by WiQaiennej).
zostanieokte,{lonana prefcrcncyjnympoziomiecenotyym.
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W kwcstii Swiadczeú socjalnych prryslugujqcych pracownikom Slutby
Wigziennejuprzejmie info:rmuje,2e ustawaz dnia 4 marca 1994roku o zakladowym
fundus¿u Srviadczeri socjalnych okreÉla zasady tworzenia przez pracodawcÓw
zakladorvego funduszr¡ Éwiadczerl socjalnych Aa r¿ecz osób uprawionych do
korzystania z przedmiotowego Funduszu, przeznaczonegolta finansowanie
socjalnej.
dzialalnoSci
przezpracodawcówna rzecz
.
Dzialalno3ó1aoznaczam.in. uslugi Srviadcz-one
róArychform wypoczynku,dzialalnojcisportorvo- rekreacyjnej,udzielaniepomocy
lub finansowej,a takzc z.wrotneji bezzra'rofnejpomocyna cele
materialno- rz-ecz"orvej
mieszkaniowe.
PowyXze uregulowanianie dotyczl funkcjonariuszryStuzby Wigziinnej'
okeólone zosta$ w rozdziúe
o podobnyrBcharalcterze
którychprawo'doSrviadczeñ
19 - $rviadczenialunkcjonariuszy- ust¡lvy z ónia 9 kwietnia 2010 roku o slu¿bie
a mianowicie:
WiEziennej,
\
i czlonkornjego rodziny
Na podstawieart. 195$'rv. uslawyfunkcjonariuszorvi
1.
przysluguje raz rv roku 7-wrotkosztórv przejaz-duSrodkamipublicznego transpolu
siebiemiejscorvoiciw kraju i z powrotem.
zbiorowegodojednejz obranychprz-ez
Na podstarvieart. 214 funkcjonariuszorvi,który nabyl prawo do grlopu
2.
llypoczynkorvego, oraz ka2dcmuz cz-lonkórvjcgo rodz-inyprzysluguje Swiadczenie
rv postaci doplaty do r'r'ypoczynkuw rvysokoici 35% najni2szegouposa2enia
iv Sfuzbie Wigziennejrvg starvck oborvi4zujqcychw dniu rryplaty
zasadniczego
$wiadczenia.
którego warunki b¡owe ulegly
Na podsta*'ie arl. 204 funkcjonariuszorvi,
i.
aracuremu pogorszeniu,w szczególnoócilv zrvi4zku ze zdarzeniamilosowymi'
dlugotn*alqchorob4wlasn4 lub czlonkarodziny, Smierci4czlonka rodziny, mozna
przyznaébezz'ttrotn4zapomogQpienig2nq.
Nalezy podkeilió, 2e w miesi{cü maju br. do funkcjonariuszy,pracorvników,
emerytówi rencistówsfu2by wigziennej,zostalaskierowanaoferta kolonii letnich,
organizowanychw Ustce (na bazie likwidowanego óÉrodka)oraz w miejscowo5ci
w5ród kadry.Stuzby
Mielno - UnieÉcie ktéra cieszrysi9 du2ym zainteresorvanierd
WiEziennej.
pfcrta dotycz4caorganizacjipobytówwypoczynkowychdla rodzin z dzieómi
'
w chóili obecnej znajduje siq w koúcowym etapie negocjacji szczególowych
warunków i w najblizszym czasie z¡stanie rozeslana do rvszystkich jednostek
organizacyjnych Sluzby Wigziennej z 7ásttzezeniem,i2 rv pienvszej kolejno6ci
powinnabyé adresowanado osób, klórym zostaly przydzielonemiejsca w odwolanej
(ze wzglgduna likwidacjE oírodkórv) akcji letniegorvypoczynku.
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