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 Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników 

Więziennictwa po zapoznaniu się z wnioskiem (biznesplanem) Zarządu Okręgowego 

w sprawie przejęcia zniesionego Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej       

w Bartkowej uważa go za uzasadniony i dołoży wszelkich starań, aby ewentualne 

przejęcie doszło do skutku na jak najlepszych warunkach i przy zminimalizowanym 

ryzyku finansowym. 

 

 Zarząd Główny Uchwałą Nr 226-VII/2012 z 15 lutego 2012 r. odniósł się do 

pomysłów na restrukturyzację niektórych ODK-ów, w której poddał krytyce samą 

chęć przekształceń, jak też formę i czas jej przeprowadzenia. Determinacja Ministra 

Sprawiedliwości doprowadziła jednak do tego, że zbliżał się czas wygaszenia 

działalności w byłych ODK-ach  i Prezydium Zarządu Głównego Uchwałą Nr 234-

VII/2012 z dnia 23 marca 2012 r. zgłosiło chęć przejęcia m.in. Ustki, Wisły                

i Zakopanego. Udało się nam pozyskać jedynie „Zimowita” w Wiśle. I dziś już 

wiemy, że była to trafna decyzja, chociaż same warunki przejęcia były o wiele mniej 

korzystne niż te postawione dla IGB. Pojawił się też pomysł, aby te mniej atrakcyjne 

ośrodki przekazać w „pakiecie” z najatrakcyjniejszymi i siłą rzeczy osiągającymi 

najlepsze wyniki finansowe. Sądzimy, że to dobry czas, aby powrócić do tego tematu 

i poważnie się zastanowić nad „pakietem Zakopane – Bartkowa”.  Ośrodek 

Szkoleniowo – Wypoczynkowy Baltica w Zakopanem, to chyba jedyny, który sobie 

dobrze radzi po zmianach z połowy tego roku. Zdobył też sobie niezbędne 

doświadczenie, aby nowe rozwiązania przeszczepić na grunt pozostającego od 

sześciu miesięcy w zawieszeniu byłego ODK SW „Bartek” w Bartkowej. Gdyby 

jednak IGB Baltica, z różnych względów, bała się do takiego mariażu, to Zarząd 

Główny już dziś jest gotów do wprowadzenia takiego pomysłu w życie. 

 Innym godnym rozważenia wariantem na racjonalne zagospodarowanie 

zniesionego ośrodka w Bartkowej, po nieudanym utworzenia Oddziału Zewnętrznego 

AŚ w Nowym Sączu, jest powołanie kolejnego Ośrodka Szkolenia Służby 

Więziennej. Służba Więzienna w ostatnich latach znacznie się odmłodziła i ten 

proces w dalszym ciągu trwa. W obecnym roku szeregi służby opuści największa, od 

kilku lat, liczba funkcjonariuszy, a w związku z tym zostaną przyjęci młodzi, nowi 

kandydaci na funkcjonariuszy. Taki proces ma prawo powtórzyć się w kolejnych 

latach, po wprowadzeniu w życie nowych, niekorzystnych rozwiązań emerytalnych, 

tzw. L-4, jak też orzecznictwa rentowego. Muszą być oni gdzieś przeszkoleni, a już 
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dziś nasza baza szkoleniowa jest niewydolna i dalece niewystarczająca. Jeszcze ze 

szkoleniem wstępnym jakoś sobie radzimy, ale jesteśmy świadomi, że jakość tego 

szkolenia pozostawia wiele do życzenia, nie ze względu na źle przygotowane kadry, 

ale z uwagi zbyt krótki okres jego prowadzenia. Gorzej jest z kursami na pierwsze 

stopnie: oficerski, chorążego i podoficera, gdzie zatory sięgają kilku lat. Podobnie 

jest z kursami specjalistycznymi, a zwłaszcza oddziałowego i wychowawcy. Normą 

stało się to, że obowiązki oddziałowego pełnią strażnicy z kilku, 

kilkunastomiesięcznym stażem służby, a co za tym idzie z małym doświadczeniem    

i oczywistym jest, bez adekwatnego do obowiązków, wynagrodzenia. Przykłady 

można mnożyć.   

 

 Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników 

Więziennictwa jeszcze raz wnosi o przeanalizowanie zgłoszonych propozycji              

i doprowadzenia do najlepszych rozwiązań dla Służby Więziennej, jej 

funkcjonariuszy, a także weteranów, którzy czują, że po latach ciężkiej służby zostali 

zapomniani i pozostawieni sami sobie.  
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