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Uchwała Nr 201-VII/2011 
Zarządu Głównego NSZZ FiPW 

z dnia 8 września 2011 r. 

 

Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa na 

swoim posiedzeniu w ODK SW w Suchej w dniach 6 – 9 września 2011 r. dokonał 

podsumowania, prowadzonych od dłuższego czasu, prac analitycznych związanych z 

atmosferą panującą w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. 

 

Wyniki tych badań nie nastrajają optymistycznie. Stwierdzono, że widoczne 

jest znaczne pogorszenie atmosfery i relacji wśród funkcjonariuszy Służby 

Więziennej. Te niepokojące zjawiska wielokrotnie były sygnalizowane, w różnych 

formach, wyższym przełożonym. Niestety do chwili obecnej brak jest jednoznacznej 

reakcji ze strony służbowej. Dalsze marginalizowanie, czy też niedostateczne 

dostrzeganie narastającego problemu nie może być już dłużej tolerowane. 

Przykładem zaniechania działań w tym zakresie jest choćby zupełne pomijanie  w 

protokołach pokontrolnych CZSW i OISW oceny atmosfery pracy, która jest jednym 

z najbardziej istotnych czynników mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo 

jednostki i osobiste funkcjonariuszy. 

 

Zanik solidarności zawodowej, niezadowolenie z warunków pracy i płacy, brak 

przejawiania motywacji do służby i inicjatywy zawodowej, pogorszenie relacji na 

linii przełożony – podwładny, niskie poczucie wartości – to zaledwie niektóre 

przejawy pogarszającej się atmosfery wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej. 

Zarząd Główny dostrzega, że przyczyny omawianych powyżej zjawisk leżeć 

mogą m.in. w takich czynnikach, jak: 

● niewłaściwego  traktowania funkcjonariuszy przez przełożonych, 

● przeciążenia obowiązkami, 

● braku satysfakcji finansowej, 

● narastającej i wszechobecnej biurokracji, 

● formalnych, 

● i wielu, wielu innych. 

 

 Czas monitorowania i prowadzenia analiz zakończył się i w związku z 

powyższym Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa 

wnioskuje do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej o podjęcie zdecydowanych 

działań, które pozwolą wyeliminować te nabrzmiałe, niekorzystne dla Służby i jej 

funkcjonariuszy zjawiska oraz osoby za nie odpowiedzialne.    

 
       Za Zarząd Główny NSZZ FiPW: 

 

         (-) Wiesław Żurawski 

 


