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Odpowiadajqc na pismo SPS-023-4212/12 z dnia 30 krvictnia 2012 r.,
uprzejmie przedstawiam odpowicdi na p¡ania zalvafle w interpelacji posla.Crzegorza
Matusiaka rv sprawie planórv likrvidac.ii oSrodków doskonalenia kadr 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 gospodarczej pr4,nosz4 stratyf nansovie dla bud2en Pafisnva?

W cclu zabezpieczenia or'¿z wlaécirvego rvykorz¡,stania maj4tku likrvidowanych
oSrodków doskonalenia kadr Slu2by Wigziennej jest on rv pierrvszej kolejno6ci
przekazy-lvany podmiotom funkcjonujqcym rv ramach resortu, które sq w-stanie
efekt¡rv'nie go uykorzystaé do rcalizacji zadari publicmych i gospodarcz-ych.

' lnslytucje gospodarki budzetorvcj s4 samofinansuj4cymi siq podmiotami
gospodarczymi, posiadaj4cymi osoborvoóó prarvn4 które prorvadz4 dzialalno3é
rvykorzystuj4c wlasne $rodki linansorve. St4d ujemne wyniki finansorve, jakie

; nodmioty te wygenerolvaty rv ostatnim czasie w zwiqzku ze spou'olnieniem
' gospodarczym oraz pogorszeniem rvarunkéw ich funkcjonowania po przekszfalceniu,

nie maj4 rvptywu na rvl,sokoió rvydatkérv finansorrt'anych z budzetu Paristwa.
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Adn.2
Dzialalnoíciq statutowr¿ IGB jest realizowanie zadari publicznych polegaiqcych

na prowadzeniu oddzialywañ penilencjarnych wobec osób skazanych na ftarq

pozbawienia wolnoiéi przez. organizowanie pracy sprzyiajqcei'zdabywonit

kwalfikacj i zawodowych. Jak, zdaniem Minislra Sprawiedliwoíci bqdq realizowane te

zadania w przejqtych od Sluzby Wiqziennej oirodkach i kto bqdzie zapewnial

dozorowanie zah'udvian¡ch skazan¡'ch?

W celu realizacji zadañ publicznych. polegaj4cych na prowadT-eniu

odCziatywan penitencjarnych oraz resocjalizácyjnych, instytucje gospodarki

budzetowej prowadzq dziatalnoSó gospodarczq: produkcyjn4 handlowo-uslugow4
w zakesie wykonarvstwa robót remontowo-budowlanych, przy których zalrudnienie

znajdujq osoby pozbawione wolno$ci. Naleiy zwréció urvagQ, ze oborvi4zek ten

realiZowany jest rvówcz¿q, gdy zakudnienie takie jest mozlirve. tj. jednostka

penitencjarna zlajduje sig w pobli2u wykonywanej dzialalno6ci i transplorrosadzonych

nie wieze siE z nadmiernymi kosa¿mi, których poniesienie sporvodorvaloby stratp na

danej dzialalnoÉci.

A d n . 3
Z relocji funkcjonori*s4.' Sluzby Wiqziennei v'1,nika, 2e w chwili obecnei'

oczekiwanie na skierowanie na wlaiahty kurs lub szkolenie, wy,rosi natrzl kitka lat.

Likwidacja wiqkszoici ODK-éw realiz4jqcych akntalnie te forny szkolenia skulecznie

rydtuiy fakty"ny czas oczeki'¡vania. l{ Shtzbie Wiqziennej kariera zawodowa

funkejonariuszy jest wprost powiqzana z obowiqzkiem ukoñczenia wlaiciwego

szkolenia. W chwili obecnej, perspek4wa oczef,iwania na lakie szkoleníe, a tym samym

na moiliwoió jakiegokolwiek awansu skutkujqcego finansowo, moie w¡'dluiyé siq
'nüreet o kilkaruScie lat. Czy Minister Sprawiedlir+oici bral pod nuagq powyisze fah¡*,
podejmujqc swoj4 decyzjq, a jeili tak to v jaki sposób zamierza zrekampensowaó

funkcjonaríuszom te realne straty Jinansowe?

Likwidacja'znacznej cz€sci o6rodkórv doskonalenia kadr. nie miala wply.,vu na

ilfugo$ó czasu oczekiwania na odbycie przez lunkcjonariuszy Stuzby Wipziennej

szkolenia. Szkolenia earrodowe i specjalistyczne pozostaj4 realizowane rv tej sarnej

ilo$ci oraz formie co wcze3niej" Stuiba Wiqzienna na bie2qco analizuje potrzeby

szkoleniowg np. w obecnej chwili na szkolenie zawodowe zakoticzone zloieniem

egzaminu na pierwszy stopieé podoficerskl, chorazego, ofrcerski w kolejee oczekuje

okolo 2 400 funkcjonarirrszy. Pozostaj4ce rv stn¡kturze wigziennictwa. o$rodki

.szkolenia oraz doskonalcnia kadr Shiby Wigzicrinej, stano;iqce bazq szkoleniowo-

dydaktyczn4 w pelni tabezpieczalq wszystk¡c pJanorvane na 2012 rok sz.kolenia

specjalistyczne i zawodowe.
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t Adn.4

KoniecmoSé organizawania kursów i szkoteri dla funkcjonáriwzy Sluiby

Wiqziennej w odízolowanych oírodkach doskonalenia kadr wynika talüe ze specyfki

tej formacji. Jest ana jednolita i umunduro¡vana, w realizacii swoich zadan

w])korzystaje lak: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 Miníslersfi o

Spraviedliwoici dokonalo symulacji Jinansowei \L'zrostu ewentualnych kosztów lakich

szkoleñ w airodkach zewnqtrznych lub w oirodkach przeiqtych przez IGB, wylicmiqc

nowe stawki pobytowe?

Slu2ba Wipzienna dysponuje akfualnie wystarczajqcq baz4 szkoleníow¿ która

pozwala na systematycme szkolenie i doskonalcnie. Dobrze wyposaaone zaplecze

dydaktyczne, uwzglgdniaj4ce spmgt specjalislyczny oraz uzbrojenie pozwala na

efektywnq realizacjg procesu szkolenia funkcjonariusz-y tak spccyficmej formacji'

Zwiqkszone potrzeby szkoleniowe przewidywane rv lalach przryszlych, wigziennictwo

bqdzie w sfanie realizowaó bez koniecmo6ci wykorzystywania bazy logistycznej

podmiotó$r zervnQtrznych.

Adn. 5
Czyn podl,ktowana h¡,la decyzja Ministra Spru*-iedlitvoici o zabraniu

Sfu2bíe Wiqziennej bezpoirednio w przededniu akcii letniego wltpoczynku? Specyfko

pracy w Slutbie Wiqziennej powoduje, 2e (glównie w pionie ochronnym) no2liwoié

atrzymsnia wlapu w miesiqcach letnich jest realna raz na kilka lat Funkcjonariusze

którzy otrzynali w obecnynr rokt tak4 motliwoié (czqsto po raz pierwsz-v w 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

zrekompensowaé straly finansowe poniesione przez rodziny tych funkcjonarfusz.vT Jest

to o tyle istatne gdy| niewaloryzowane od lat ptace funkcionariaszy nie pozwqlajq im

na poniesienie doilatkowy'ch koszlów.

Oórodki doikonalenia kadr Slu2by Wigziennej rv myól art. 8 ust. I pkt 4 ustawy

z dni¿ 9 kwietnia 2010r. o Stutbie Wigziennej (Dz. U. nr 79, poz. 523), sq jednostkami

organizacyjnymí Stuzby Wigziennej.
W ubiegtych latach otrodki,. wykor¿ystywaly mo2liwoéé okrellon4 w ustawie

z dnia 30 czerwca 2fi)5 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz' 2104 z póin-

zrn.), polegajqc4 na mo2liwoici gromádzania na rachunku dochodórv s'lasnych

uzyskanych z dzialalno3ci rvykraczaj4cej' poza.7-akres dzialalno3ci podstarvorvcj,

okreSlonej w statucie,
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W aktualnym stanie prawnynh uslarva z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych {Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz nr 28, poz. 146) oraz przepisy

wpmwadzaj4ce ustawp o finansach publicznych, nie przewiduj4 mo2lirvodci

funkcjonowania oirodków na dotychczasowych zasadach, ti. ptzy wykorzystaniu

órodków finansowych pozyskanych z utworz.onej rez-erwy celowej. czy lez w zwiqzku

z prowadzonym rachunkiem dochodów rvlasnyctt.

Opisany wy2ej stan prawny skutkuje potrzeb4 zracjonaliz-orvania istniejqcej struktury

pod k4tem redukcji érodków bud2etowych. prz,cznaczonych na funkcjonowanie

o$rodliów przy jednoczesnym zapewnieniu moZlirvoici dalsz.ego korzystania przez

rvigziennictrvo z dotychczasowej infrastruktury oirodkórv.
W zwi4zku z porly2rrym, Olrodki Doskonalenia Kadr Sluiby Wigziendej. w

Karpacz-u, Olszanicy, Ustce, Zakopanem i Zlvartowie, zostan4 miesione poprzez

wtqczenie ich do funkcjonuj4cych przl'wigziennych zakladów pracy (inst¡ttucj i
gospodarki budzetorvej), których organem zalo2ycielskirn jest Minister

Sprawiedliwodci. Oórodek Doskonalenia Kadr w WiSle z-ostanie zníesiony, a jego

nieruchornoóci i maj4tek ruchomy zostanie rrtyczonylwydzier2awiony Zarz4dowi

Okrpgowemu Niezalei-nego Samorz4dnego Zwiq¡ku Zarvodorvego Funkcjonariuszy i

Pracowników Wipziennictrva rv Katowicach. Oórodki Doskonalenia Kadr w

Bankowej, Kikitach i Turarvie zostan4 prz-eksztalcone w Odzialy Zewnglrr-ne

Zakladów Karnych odporviednio w Norvyrn Sqczu. Barczcrvie i Opolu" \
W zakesie organizacj i pob14ów wypoczynkorvych, uprzejmie in\rmujg. Ze

wdniu ó grudnia 20ll r. do jednostek organizacyjnych Stuzby Wigziennej zostaty

rozeslane rvykazy miejsc rv o'{rodkach Sluzby Wiqziennej, przydzielonych w ramach
pobyów wypoczynkowych organizowanych rv okresie lata br.
Jednak w zrviqgku ze zniesieniem oÉrodków doskonalenia kadr Slu2by Wipziennej.

z dniem 13 maja br. w zakresie spraw socjalnych odwolane zostaly pobyty

wypoczynkorve, kolonie i obozy dla dzieci oraz dzialalno5ó sportow4 planowane do

organizacji dla funkcjonariuszy, pracorvnikórv, emerytów i rencistów Slutby

Wigziennej w ww. oSrodkach.
Nale2y jednak podkre$lid, i2 likrvidorvane ww. oírodki Slur.by Wigiennej

nadal bgd4 spclnialy funkcje rekieacyjno - szkoleniorve a zniesienie polegaó bgdzie na

zmianie sposobu dalszego ich funkcjonowania. Odplatno$ó za pú)'t rv o$rodkach,

zarzqdnnych przéz samofinansuj4ce sig instytucje gospodarki bud2etowej, zostanie

ustalona na podstawie analizy kosztowo-przychodowej funkcjonowania
poszczególnych obiektów, co bpdzie stanowilo podstawQ do okreílenia odplatnoÉci za

kozystanie z ofer.owanych przez te podmioty uslug.
W hakcie obecnego etapu negocjacyjnego, dyrektorzy 'instytucji gospodarki

bud2etorvcj zadeklarowali, iz odplatnoi¿ dle l'unkcjonariuszy, pracorvnikórv, ernerytórv

i rencistórv Slu2by Wigziennej (w stosunku do osób spoza Slu/-by WiQaiennej).

zostanie okte,{lona na prefcrcncyjnym poziomie cenotyym.
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W kwcstii Swiadczeú socjalnych prryslugujqcych pracownikom Slutby

Wigziennej uprzejmie info:rmuje, 2e ustawa z dnia 4 marca 1994 roku 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, przeznaczonego lta finansowanie

dzialalnoSci socjalnej.
. Dzialalno3ó 1a oznacza m.in. uslugi Srviadcz-one przez pracodawców na rzecz

róArych form wypoczynku, dzialalnojci sportorvo - rekreacyjnej, udzielanie pomocy

materialno - rz-ecz"orvej lub finansowej, a takzc z.wrotnej i bezzra'rofnej pomocy na cele

mieszkaniowe.
PowyXze uregulowania nie dotyczl funkcjonariuszry Stuzby Wigziinnej'

których prawo'do Srviadczeñ o podobnyrB charalcterze okeólone zosta$ w rozdziúe

19 - $rviadczenia lunkcjonariuszy - ust¡lvy z ónia 9 kwietnia 2010 roku o slu¿bie

WiEziennej, a mianowicie: \
1. Na podstawie art. 195 $'rv. uslawy funkcjonariuszorvi i czlonkorn jego rodziny

przysluguje raz rv roku 7-wrot kosztórv przejaz-du Srodkami publicznego transpolu

zbiorowego do jednej z obranych prz-ez siebie miejscorvoici w kraju i z powrotem.

2. Na podstarvie art. 214 funkcjonariuszorvi, który nabyl prawo do grlopu

llypoczynkorvego, oraz ka2dcmu z cz-lonkórv jcgo rodz-iny przysluguje Swiadczenie

rv postaci doplaty do r'r'ypoczynku w rvysokoici 35% najni2szego uposa2enia

zasadniczego iv Sfuzbie Wigziennej rvg starvck oborvi4zujqcych w dniu rryplaty

$wiadczenia.
i. Na podsta*'ie arl. 204 funkcjonariuszorvi, którego warunki b¡owe ulegly

aracuremu pogorszeniu, w szczególnoóci lv zrvi4zku ze zdarzeniami losowymi'

dlugotn*alq chorob4 wlasn4 lub czlonka rodziny, Smierci4 czlonka rodziny, mozna

przy znaé bezz'ttrotn4 zapomo gQ pien i g2nq.

Nalezy podkeilió, 2e w miesi{cü maju br. do funkcjonariuszy, pracorvników,

emerytów i rencistów sfu2by wigziennej, zostala skierowana oferta kolonii letnich,

organizowanych w Ustce (na bazie likwidowanego óÉrodka) oraz w miejscowo5ci

Mielno - UnieÉcie ktéra cieszry si9 du2ym zainteresorvanierd w5ród kadry.Stuzby

WiEziennej.
pfcrta dotycz4ca organizacji pobytów wypoczynkowych dla 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

powinna byé adresowana do osób, klórym zostaly przydzielone miejsca w odwolanej

(ze wzglgdu na likwidacjE oírodkórv) akcji letniego rvypoczynku.
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