
Biuro   Zarządu   Głównego                                    Warszawa, dn. 14 stycznia 2010 r. 

02 - 520 Warszawa     ul. Wiśniowa 50 

tel. 640 80 23; 640 82 67   fax  849 82 30 

              
 

 

Uchwała Nr 38-VII/2010 
Zarządu Głównego NSZZ FiPW 

z dnia 13 stycznia 2010 r. 

 

 

 

 Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, który 

obradował w dniach 11 – 14 stycznia 2010 r., dokonał wnikliwej analizy stanu 

polskiego więziennictwa. Zwracamy uwagę, że Służba Więzienna wymaga 

gruntownej reformy. Natomiast proponowane obecnie zmiany w Służbie, w naszej 

ocenie są powierzchowne i nie rozwiążą w istotny sposób problemów więziennictwa. 

 Od wielu lat występuje permanentne przeludnienie, lawinowo narasta 

biurokracja uniemożliwiająca osiąganie właściwych norm w pracy z osadzonymi. 

 Wprowadzenie europejskich standardów pracy penitencjarnej przy wzrastającej 

przestępczości zorganizowanej, powinno być wsparte zwiększeniem nakładów 

finansowych na Służbę. Służba Więzienna w odróżnieniu od innych formacji 

mundurowych nie była objęta programem modernizacyjnym. 

 Uważamy, iż reforma Służby Więziennej powinna rozpocząć się od 

uchwalenia nowoczesnych aktów prawnych regulujących pracę tej formacji. 

Proponowana nam dzisiaj nowa ustawa o Służbie Więziennej, w ocenie związku 

zawodowego, tego nie gwarantuje. Nasze oczekiwania w tym względzie są dużo 

większe. Oczekujemy, że tworzone akty prawne będą nowoczesne i dadzą szansę 

więziennictwu sprostać coraz trudniejszym zadaniom, które stawia przed Służbą 

społeczeństwo. Ubolewamy, że ocena mediów opierających się często na opiniach 

osób nie posiadających dostatecznej wiedzy praktycznej, nastawionych na sensację i 

sukces medialny wypacza rzeczywisty obraz funkcjonariusza Służby Więziennej. 

Zauważamy, że w ostatnim czasie do wyraźnie krytycznych uwag o pracy 

funkcjonariuszy dołączają się nasi przełożeni bez gruntownego zbadania zjawiska. 

Takie oceny powodują frustrację i pogorszenie nastrojów wśród funkcjonariuszy, co 

ma wpływ na jakość wykonywanej pracy. 

 Z przykrością dostrzegamy zjawisko marginalizowania opinii i potrzeb 

związku zawodowego, czego ostatnim przykładem jest ograniczenie warunków 

lokalowych w siedzibie Związku, co wpływa na jakość pracy jego organów 

statutowych. 

 NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa deklaruje współpracę 

we wszystkich działaniach mających na celu poprawę funkcjonowania naszej 

formacji. 
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