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1. NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa jest organizacją
o dziesięcioletniej historii, który podsumował swoje doświadczenia
jesienią 2000 r. na jubileuszowej sesji. Jej wynikiem - poza działaniami
statutowymi - było potwierdzenie następujących priorytetów:
• apolityczność formacji,
• praworządne, tj. oparte tylko na uregulowaniach odpowiedniej rangi
prawnej, wykonywanie obowiązków służbowych,
• dbałość o wizerunek Służby i Funkcjonariuszy poprzez przestrzeganie
zasad etyki zawodowej i postaw humanistycznych,
• podejmowanie działań na rzecz powszechnej przynależności do
Związku,
Dziesięcioletnia historia naszego Związku obfitowała w wydarzenia
dramatyczne, które zmierzały: do marginalizacji roli Związku i utrudniania
pracy jego organom statutowym, do sporów zbiorowych i angażowania
mediatorów z najwyższych szczebli władzy.
Po tych doświadczeniach obecna postawa kierownictwa resortowego
i służbowego akceptuje rolę partnera społecznego, jako niezbędnego
do procesu tworzenia prawa - opiniodawcy, recenzenta projektów
aktów wykonawczych, korektora błędów i konstruktywnego krytyka.
Takie oczekiwania zakładają niezbędność istnienia Związku, działającego
na rzecz i w interesie całej Służby; powinien więc być przez Służbę
utrzymywany.
Postawa kierownictwa Służby Więziennej nie przekłada się jeszcze na
postawy kierownictw wszystkich jednostek penitencjarnych, ale Zjazd ma
nadzieję, iż stanie się ona powszechna jako najbardziej racjonalna
i ułatwiająca procesy decyzyjne.
2. IX Zjazd obradował w okresie skomplikowanej sytuacji finansowej i
ideowej dla polskiego więziennictwa oraz niespotykanych trudności
występujących w jednostkach penitencjarnych.
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Przeludnienie jednostek powoduje przeciążenie pracą, wzrost
nadgodzin, poczucie, iż w wielu kwestiach Służba działa na granicy prawa
i nie wypełnia swoich ustawowych zadań resocjalizacyjnych, z których nie
może zrezygnować w obronie swoich praw podmiotowych i zachowania
apolityczności. Ponadto, związek zawodowy nie może sobie pozwolić na
wykorzystywanie Służby w walce politycznej.
W związku z powyższym Zjazd zobowiązuje swoje władze statutowe do
podejmowania odpowiednich działań, także poprzez bardziej aktywne
angażowanie mediów, uruchamianie procedur przewidzianych w ustawie
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, itp.
W tej niezwykle trudnej sytuacji konsekwencje utrzymywania takiego stanu
rzeczy przenoszą się tylko i wyłącznie na barki funkcjonariuszy; przy braku
adekwatnych rekompensat (finansowych, etatowych, organizacyjnych,
obsługi medycznej, itp.).
Zjazd stwierdza, że dalsze tolerowanie zaistniałej sytuacji jest
niedopuszczalne i wymaga pilnych decyzji rządowych."
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