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Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników 

Więziennictwa  wobec zapowiedzi Ministra Sprawiedliwości o przekształceniu 

większości dotychczasowych ośrodków doskonalenia kadr i wyprowadzenia ich poza 

Służbę Więzienną sformalizowanej w piśmie DB-Il-2I2-lll2l34 – stanowczo się tym 

pomysłom przeciwstawia.  

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 30 tysięcznego środowiska polskich 

więzienników oraz podobnej wielkości naszych starszych kolegów, którzy odeszli na 

zaopatrzenie emerytalno – rentowe, a także członków rodzin, zgłaszamy chęć 

przejęcia trzech ośrodków doskonalenia kadr w Karpaczu, Wiśle i Zakopanem. 

Uważamy, że tylko nasza organizacja potrafi tak je poprowadzić, aby były one 

ogólnie dostępne, jak najszerszej rzeszy obecnych i byłych funkcjonariuszy                

i pracowników.  

Jeżeli nasi przełożeni uważają, że większość ośrodków jest zbędna do 

prowadzenia szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników 

Służby Więziennej, to NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa pragnie 

je przekształcić w typowe ośrodki wypoczynkowe, aby w godziwych warunkach przy 

umiarkowanych cenach, czynni funkcjonariusze mogli odpocząć od ciężkiej               

i wyczerpującej pracy, a weterani naszej służby chociaż przez kilka dni pobytu mieli 

świadomość, że państwo polskie pamięta o swoich funkcjonariuszach. Tych 

starszych, często schorowanych, ludzi przy ich głodowych emeryturach nie stać na 

komercyjne wyjazdy do innych ośrodków, nawet o bardzo niskim standardzie. Oni 

sobie nie zasłużyli, aby byli traktowani jak wyeksploatowany, nikomu nie potrzebny 

materiał, który po latach dobrej służby dla państwa i jego obywateli został na 

marginesie normalnego życia. 

 

Prezydium Zarządu Głównego uważa, że pomysł przekształcenia ośrodków 

doskonalenia kadr w Turawie i Kikitach w oddziały zewnętrzne AŚ w Opolu i ZK     

w Barczewie to jakiś chichot historii. Ośrodki, gdzie dotychczas w okresie letnim 

były organizowane kolonie dla naszych dzieci (ODK SW Kikity), gdzie wielkim 

wysiłkiem udało się doprowadzić do podniesienia ich standardu, mają zostać 

miejscami zakwaterowania dla osadzonych. Pominąć można fakt konieczności 

„wpompowania”  kolejnych środków finansowych, aby przystosować je do potrzeb 

więziennych, ale jaka będzie reakcja podatnika, który dowie się, że skazani odbywać 

będą karę w warunkach ośrodka wczasowego?  Dlatego też zgłaszamy akces 

przejęcia i tych ośrodków, aby pozbawić decydentów dylematów moralnych.          
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Nie może być tak, że w miejsce wyrugowanych naszych dzieci, pojawią się skazani  

i odbywając zasłużoną karę będą wylegiwali się na plażach zalewu turawskiego, czy 

też jeziora luterskiego.  

 

Reasumując Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników 

Więziennictwa zgłasza gotowość przejęcia na podobnych zasadach, jak instytucje 

gospodarki budżetowej, łącznie pięciu ośrodków doskonalenia kadr Służby 

Więziennej w: Karpaczu, Wiśle, Zakopanem, a także w Kikitach i Turawie.  

  

 

 

 
      Za Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW: 

 

     (-) Wiesław Żurawski 

 

 

 

               

 


