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Uchwała Nr 226-VII/2012 
Zarządu Głównego NSZZ FiPW 

z dnia 15 lutego 2012 r. 

 

 

Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa             

uzyskał informację, która wielkim niepokojem odbiła się w całym środowisku 

obecnych oraz byłych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, iż  

większości Ośrodków Doskonalenia Kadr ma być wyprowadzona poza struktury 

więziennictwa. 

 Od czasu transformacji gospodarczej z przełomu lat osiemdziesiątych               

i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku to kolejny zamach na dobrze prosperujące 

Ośrodki Doskonalenia Kadr Służby Więziennej, które spełniają także bardzo ważne 

zadania w systemie obronności kraju. 

  

 Zarząd Główny NSZZ FiPW nigdy nie wyrazi zgody na wyprowadzenie poza 

Służbę Więzienną tak znacznego majątku. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 

niektóre z ODK SW (np. ODK SW „Zacisze” w Suchej) były budowane ze 

społecznych składek i ogromnym nieodpłatnym wkładem pracy wielu pokoleń 

funkcjonariuszy Służby Więziennej. My jako spadkobiercy tego  społecznego ruchu 

chcemy mieć wpływ na dalsze losy tych obiektów. Nie możemy przymykać oczu, 

kiedy uprzywilejowane, wpływowe grupy nacisku, będą próbowały się uwłaszczać. 

W naszej ocenie są to nieetyczne działania, na pewno nie przynoszą chluby 

Ministerstwu Sprawiedliwości i ze sprawiedliwością społeczną niewiele mają 

wspólnego. 

 

    Służba Więzienna w ostatnich latach przechodzi pokoleniową wymianę kadr. 

Zdecydowana większość funkcjonariuszy to młodzi dobrze wykształceni kandydaci 

na profesjonalnych więzienników, ale aby nimi zostać, muszą być odpowiednio 

przygotowani. Bazę do prowadzenia specjalistycznego przygotowania nowych kadr 

stanowią między innymi ODK SW i z całą pewnością jeszcze przez wiele lat 

szkolenia i doskonalenia zawodowego będzie wymagało wiele tysięcy młodych 

funkcjonariuszy SW. Zwłaszcza, że z uwagi na brak jasnych perspektyw 

zawodowych, ekonomicznych i społecznych coraz młodsi funkcjonariusze deklarują 

chęć odejścia ze służby. W roku 2011 opuściło szeregi SW ok. 1,5 tys. 

funkcjonariuszy w tym ok. 350 nie uzyskawszy prawa do zaopatrzenia emerytalnego. 

W tym roku chęć odejścia zgłosiło ok. 2 tys. funkcjonariuszy posiadających 

uprawnienia emerytalne, natomiast liczba młodych, którzy takich praw nie uzyskali, 

jest niestety, nieznana. Brak bodźców ekonomicznych (od trzech lat brak podwyżek 

płac, nawet na poziomie wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) nie pozwala 

zachęcać do dłuższej pracy. Zawirowania wokół przygotowywanych nowych 

rozwiązań emerytalnych dla służb mundurowych, nie pozwalają na racjonalne 
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planowanie przyszłości zawodowej, a często sprzyjają podejmowaniu 

nieprzemyślanych decyzji.   

 

 Dla wszystkich zrozumiałym jest, że państwo nasze przeżywa kryzys 

ekonomiczny i środki budżetowe nie pozwalają na prowadzenie tak szerokiej akcji 

szkoleniowej, jak jeszcze kilka lat temu. Kryzys jednak kiedyś przeminie, a raz 

utracona baza już nigdy nie zostanie odzyskana. Dlatego też należy stworzyć takie 

mechanizmy rynkowe, które pozwolą na przeczekanie tych najgorszych lat. Nie 

trzeba wyważać już otwartych drzwi i wystarczy przypomnieć sobie „rachunek 

dochodów własnych” z którego dochodów można było wypełnić niedoszacowanie 

środków budżetowych.  

  

 Ośrodki Doskonalenia Kadr SW spełniają też rolę socjalną. W okresach 

wakacji letnich i zimowych stają się bazą wypoczynkową dla rodzin funkcjonariuszy, 

pracowników oraz emerytów i rencistów Służby Więziennej. W przypadku czynnych 

funkcjonariuszy wypełniają lukę funduszu socjalnego. Preferencyjne ceny pozwalają 

większej ilości osób uprawnionych do skorzystania z bazy wypoczynkowej. 

Stwarzają też miejsca pracy dla skazanych, którzy w niezłych warunkach są 

resocjalizowani poprzez pracę.    

 

 Reasumując chcemy jeszcze raz stwierdzić, że Ośrodki Doskonalenia Kadr 

Służby Więziennej to ważny element funkcjonowania polskiego więziennictwa, który 

pozwala racjonalnie i profesjonalnie prowadzić politykę kadrową. Służba Więzienna 

to uzbrojona, trzecia pod względem wielkości formacja mundurowa i musi 

dysponować odpowiednią bazą szkoleniową.   

Jesteśmy też świadomi, że baza ta może stanowić celu dziwnych zabiegów 

restrukturyzacyjnych, na które Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy                        

i Pracowników Więziennictwa – nigdy się nie zgodzi.  

 

  

 

 
       Za Zarząd Główny NSZZ FiPW: 

 

       (-) Wiesław Żurawski 

 

 

 

               

 


