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UCHWAŁA PROGRAMOWA
X Zjazd NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dokonał oceny
stanu więziennictwa, a w szczególności sytuacji funkcjonariuszy i pracowników
Służby Więziennej i stwierdza co następuje:
I.
Sytuacja funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej jest zła. Ulega
stałemu pogorszeniu od połowy lat 90-tych, a w ciągu trzech ostatnich lat zmierza w
kierunku kryzysu i zaprzepaszczenia osiągnięć polskiego więziennictwa z początku
lat dziewięćdziesiątych, a stawiających polską penitencjarystykę w roli lidera
przemian w Europie środkowowschodniej.
Tamte modelowe i prawie beznakładowe rozwiązania były możliwe do
przeprowadzenia na podłożu społecznego optymizmu, podniesienia profesjonalizmu
kadry, a także wyraźnie akcentowanej postawy identyfikacji najwyższych władz
resortu ze Służbą.
Obecna sytuacja jest inna. W ciągu trzech ostatnich lat populacja skazanych
wzrosła o ponad 50% a ilość funkcjonariuszy nieco powyżej 1%. Wzrasta więc liczba
nadgodzin i zmęczenia – niemożliwych do zlikwidowania. Towarzyszą temu niskie
wynagrodzenia, niepewność jutra, zapowiedzi utraty nielicznych – już – uprawnień,
zagrożenia płynące z oddziaływań środowisk przestępczych.
W tej bardzo trudnej sytuacji kadry na podkreślenie zasługuje jej profesjonalizm,
wyrażający się w zachowaniu bezpieczeństwa przeludnionych, grupujących coraz
groźniejszych przestępców, zakładów penitencjarnych.
Nie jest to zasługa urządzeń technicznych zabezpieczeń ochronnych, poprawy
infrastruktury, środków łączności, czy transportu; jest to zasługa profesjonalnych,
odpowiedzialnych, mniej niż inne sektory życia publicznego podatnych na korupcję –
funkcjonariuszy. Funkcjonariuszy, którzy stanowią filar tej Służby.
W opisanej sytuacji (przepełnienia więzień, nie respektowania konstytucyjnych
praw funkcjonariuszy, itp.) szczególnego znaczenia nabiera komunikacja społeczna
i tak utrudniona z powodu „pionowej” organizacji Służby. Delegaci na Zjazd
uważają, że systematyczne kontakty przełożonych z podwładnymi (organizowane nie
tylko na zasadach odprawy służbowej) i na wszelkich szczeblach zarządzania,
mogłyby poprawić atmosferę w niektórych jednostkach.
Wg oceny Zjazdu – w chwili obecnej – zagrożenie bezpieczeństwa w zakładach
penitencjarnych może mieć swoje źródła nie tylko w populacji skazanych, ale także
może być skutkiem niezadowolenia, zmęczenia i braku perspektyw poprawy sytuacji
funkcjonariuszy.
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Postawa Ministra Sprawiedliwości nie przyczynia się do poprawy komunikacji
społecznej. Nawet najbardziej usprawiedliwiana absencja Ministra na X Zjeździe
Związku, którego działanie w sposób bardzo skuteczny obniża napięcia i frustrację
w załogach i Służbie – jest tego dobitnym przykładem.
X Zjazd NSZZ FiPW zdaje sobie sprawę z sytuacji finansowej Państwa.
Kierując się troska o bezpieczeństwo publiczne oczekuje:
• wzrostu stale malejącego udziału budżetu więziennictwa w budżecie
Ministerstwa Sprawiedliwości,
• podniesienia wskaźnika wynagrodzeń do poziomu uzgodnionego z Rządem
w 1995r.,
• niezwłocznego rozwiązania problemu nadgodzin,
• odsunięcia w terminie przejęcia części konwojów od Policji, przynajmniej
do czasu zrealizowania konstytucyjnych uprawnień funkcjonariuszy.
W tej mierze Zjazd udziela poparcia postulatom zawartym w dokumencie
„Podstawowe problemy więziennictwa”, z kwietnia 2003r.
Czujemy się w obowiązku zawiadomienia najwyższych władz Państwa,
iż dalsze bagatelizowanie stanu kryzysu w polskim więziennictwie będzie godzić
w bezpieczeństwo publiczne i zmusi związek zawodowy do podjęcia wszelkich
dozwolonych prawem działań.

II.

Jednocześnie X Zjazd NSZZ FiPW wzywa swoich Członków, a także
wszystkich Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej oraz Ich Rodziny, do
wzięcia udziału w referendum w sprawie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Funkcjonariusz demokratycznego państwa powinien czuć moralny obowiązek
uczestniczenia w procedurach zaświadczających o rozumieniu zasad funkcjonowania
demokracji.
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