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Zarząd  Główny  NSZZ  Funkcjonariuszy  i  Pracowników  Więziennictwa 
stanowczo sprzeciwia się obarczaniu winą moralną i personalną Służby Więziennej 
za wydarzenie w Zakładzie Karnym w Płocku. 

Chcemy  zwrócić  uwagę,  iż  Służba  Więzienna  będąca  ostatnim  ogniwem 
wymiaru  sprawiedliwości  jest  jedynie  wykonawcą  wcześniejszych  działań  wielu 
resortów i służb państwowych. Mamy obowiązek zwrócić uwagę, iż potrzeby służby 
-  między innymi  te  postulowane od wielu lat  przez Związek Zawodowy -  nie  są 
realizowane przez kolejne ekipy rządowe. Służbie Więziennej, jako jedynej spośród 
wszystkich formacji paramilitarnych, odmówiono prawa do uchwalenia ustawy (lub 
programu) o jej modernizacji. Program taki miał m.in. zapewnić wzrost skuteczności 
monitoringu   osób  pozbawionych  wolności.   Zakładał  także  zwiększenie  ilości 
urządzeń  techniczno  –  ochronnych  oraz  urealnienie  potrzeb  etatowych,  w 
szczególności na najbardziej newralgicznych stanowiskach pełnienia służby.

Chcemy też  zwrócić  uwagę,  że  samobójstwo  skazanego,  zdarzające  się  we 
wszystkich  systemach  penitencjarnych  na  świecie,  nie  powinno  prowadzić  do 
dezorganizacji  funkcjonowania systemu.  Jednostronnie medialny odbiór  ostatniego 
tragicznego zdarzenia – co chcemy podkreślić – może doprowadzić do pogorszenia 
nastrojów wśród osadzonych i destabilizacji zarządzania Służbą.

Jesteśmy  służbą  apolityczną  i  elementem  bezpieczeństwa  Państwa.  Mamy 
prawo  do  profesjonalnego  zarządzania,  popartego  odpowiednimi  środkami. 
Funkcjonariuszom Służby Więziennej, często pracującym ponad siły i w nadmiernie 
zaludnionych więzieniach, należy się szacunek, o który niestety zbyt często musimy 
zabiegać sami. 

Jesteśmy  w okresie  obchodów 90-lecia  powołania  Służby Więziennej  przez 
Naczelnika  Państwa  i  chcemy  godnie  uczcić:  pamięć  twórców  więziennictwa  II 
Rzeczypospolitej, 369 funkcjonariuszy i 150 cywili zamordowanych przez NKWD, 
poległym na Pawiaku i w innych miejscach kaźni w czasie II wojny światowej oraz 
wszystkim poległym w czasie pełnienia służby.

Zdarzenia z ostatnich dni nie mogą odebrać nam świętego prawa oddania hołdu 
i czci naszym Praojcom, Poprzednikom i Kolegom, co wspólnie uczynimy w dniu 7 
lutego 2009r. w Krakowie na Wawelu.
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