XI Z J A Z D S P R A W O Z D A W C Z Y
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
Popowo: 16-19 kwiecień 2005 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delegaci uczestniczący w XI Zjeździe NSZZF i PW w
dniach 16 – 19 kwietnia 2005 roku łączą się
z całą Rodziną Ludzką w smutku, refleksji i żalu po śmierci Ojca
Świętego
Jana
Pawła
II,
największego
z Rodu Polaków, najwyższego autorytetu moralnego. Ta
dojmująca strata uruchomiła w nas - jak we wszystkich Ludziach
Dobrej Woli pokłady dobra. Oby trwało ono w nas - jak najdłużej
wraz z Jego przesłaniem:
„Nie lękajcie się”

UCHWAŁA PROGRAMOWA
Delegaci na XI Zjazd NSZZF i PW dokonali oceny aktualnej sytuacji
w Służbie oraz poziomu realizacji uchwał X Zjazdu. Jak pamiętamy poprzedni Zjazd
sprzed dwóch lat zdefiniował sytuację jako bardzo złą w każdej dziedzinie
funkcjonowania Służby (tj. jej kondycji finansowo – budżetowej, poziomu
wynagrodzeń funkcjonariuszy, nadgodzin, przemęczenia) i ocenił ją jako stan
kryzysu.
Z optymizmem, dającym nadzieję na dalszą poprawę, Zjazd przyjął te decyzje
Rządu i Sejmu z przełomu lat 2004 – 2005, które spowodowały wzrost wynagrodzeń
kadry, znaczący przyrost etatów oraz zwiększony udział budżetu Więziennictwa
w budżecie Ministerstwa Sprawiedliwości. Ten wyraźny postęp był możliwy do
osiągnięcia dzięki wspólnym działaniom organizacji związkowych NSZZF i PW,
funkcjonariuszy niezrzeszonych oraz wyraźnego zaangażowania Strony Służbowej,
a Dyrektora Generalnego w szczególności.
Sposób przeprowadzenia akcji protestacyjnej, nastawionej na przekazanie
stosownych informacji wszystkim Posłom, Senatorom i innym decydentom,
skorelowana z udziałem Dyrektora Generalnego w posiedzeniach gremiów
decyzyjnych przyniosła spodziewane rezultaty.
Powyższe osiągnięcia nie zaspakajają jednak słusznych oczekiwań
funkcjonariuszy, bowiem nie zrealizowano ostatecznie odpowiednich porozumień
płacowych, nie zlikwidowano problemu nadgodzin (mimo jego ograniczenia)
a wzrastająca populacja osadzonych zapewne spowoduje ich ponowny wzrost.
Pojawiły się natomiast wysoce niepokojące tendencje, mogące wskazywać na objawy
patologii w stosunkach społecznych wśród kadry; nasilają się zjawiska mobbingu,
nepotyzmu, instrumentalnego traktowania funkcjonariuszy, wzrasta też ilość
wypadków nadzwyczajnych, mogących mieć podłoże korupcyjne.
W tej sytuacji Zjazd uważa, iż należy wzmóc działania Służby Medycyny
Pracy, apelować o gotowość do rozwiązywania sytuacji kryzysowych na wszystkich
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szczeblach zarządzania Służbą, uwrażliwiać przełożonych na słuszne prawa
funkcjonariuszy, wyrażane najczęściej, (choć nie tylko) przez Związek Zawodowy,
posiadający w tej mierze konstytucyjne uprawnienia. Apelujemy także
o przyjęcie Kodeksu Etyki Zawodowej, nad którym prace – nie z winy Związku –
nadmiernie się przewlekają.
Zjazd apeluje do Ministra Sprawiedliwości o ściślejszą współpracę
w szczególności między sądami a zakładami penitencjarnymi, tak,
by deklarowana często „rodzinność” w tym resorcie nie była pustą deklaracją.
Uważamy także, iż włączenie naszego systemu wynagrodzeń do zasad płacowych
obowiązującym w tym ministerstwie uczyniłaby go bardziej spójnym
i zapobiegłaby często nie zrozumiałej rywalizacji między służbami mundurowymi.
Rok 2005 jest dla naszego Kraju okresem politycznych zmian
i wyborów. Mamy obowiązek przypomnieć wszystkim siłom politycznym, iż Służba
Więzienna jest formacją apolityczną, że będziemy bronić – w interesie
funkcjonariuszy i osadzonych – jej zdobyczy i osiągnięć resocjalizacyjnych,
wysoko ocenianych w Unii Europejskiej, że jesteśmy gotowi do wdrażania
Europejskich Reguł Penitencjarnych dyskutowanych w Rzymie w grudniu 2004 roku.
Musimy, także wyraźnie zaakcentować, iż dalsze zwiększanie populacji osadzonych
musi wiązać się z budową nowych miejsc zakwaterowania, zwiększaniem etatów
funkcjonariuszy i nakładów finansowych.
W bieżącym roku przypada piętnasta rocznica powstania naszego Związku.
Zjazd oczekuje od Zarządu Głównego przygotowania odpowiednich
do wagi tego wydarzenia - obchodów rocznicowych.
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