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UCHWAŁA PROGRAMOWA
Okres 2011 – 2013 r., to jest czas od XIV do XV Zjazdu jest dla rzeczywistości, w której
funkcjonuje nasz Związek okresem pogłębiającego się światowego kryzysu gospodarczo –
finansowego. Ta rzeczywistość miła bezpośredni i dominujący wpływ na sytuację
funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Nieliczne ale bardzo ważne osiągnięcia
Związku w tym czasie to wprowadzenie nowych ubezpieczycieli a nade wszystko
wprowadzenie dla wszystkich funkcjonariuszy równej podwyżki w wysokości 300 zł.
W sytuacji wewnętrznej Związku tj. w jego strukturach okręgowych i terenowych
prowadzono dobrą statutową działalność, od mobilizacji protestacyjnej po organizację imprez
prozdrowotnych, relaksacyjnych , integrujących funkcjonariuszy i ich rodzin – o czym świadczy
wzrost liczby członków. Przykrą więc niespodzianką dla nas wszystkich było niegodne,
nieetyczne zachowanie jednego z wiceprzewodniczących Związku, które – ostatecznie na
mocy uchwały XV Zjazdu – zakończyło się usunięciem kolegi ze społeczności związkowej.
Zjazd podjął także uchwałę o podjęciu działań mających na celu usunięcie strat
spowodowanych jego działaniem i zaniechaniem.
Dla większości delegatów było to bardzo silne przeżycie i asumpt do głębokiej refleksji oraz
wyciągnięcia wniosków:
- potrzeby wzmocnienia działalności Głównej Komisji Rewizyjnej
- rozdzielenia funkcji skarbnika i najwyższych władz Związku
- bardzo szczegółowo przestrzegania procedur
Jeszcze ważniejsze wydaje się być następujące stwierdzenie: zabieganie i troska o
pomnażanie finansów Związku może stwarzać wiele pokus. Należy zawsze pamiętać o tym że
finanse – nie mogą być celem Związku a jedynie instrumentem niezbędnym do realizacji
celów statutowych. A te cele są zawarte jeśli nie w naszych podstawach moralnych to w
statucie Związku, trosce o dobro służby – jako formacji państwowej , dbałości o sprawy
zawodowe, organizacyjne, zdrowotne, szkoleniowe i bytowe wszystkich członków Związku.
W takiej chwili jak ta , warto szukać refleksji, nauki i wzorców zachowania w naszej historii.
Najpierw w tej odległej tj. kiedy w styczniu 1919 r. a więc w 2 miesiące po odzyskaniu
niepodległości, w sytuacji tragicznie trudnej – powstał Związek Dozorców i Pracowników
Więziennych, który w kilka miesięcy później stawiał sobie niezwykłe cele „ że jest to
działalność bardziej wzniosła wymagająca wiele poświęcenia i zmierzająca ku dobru
społeczeństwa”

W 10 lat później celem naszych założycieli było „ popieranie moralnych i prawnych interesów
pracowników a więc podniesienie ich moralnego i umysłowego poziomu, szerzenie wśród nich
oświaty, podniesienie poziomu poczucia godności osobistej i solidarności…”
A teraz nasza współczesna historia : od marca 1990 r. tj. I Zjazdu NSZZF i PW w Kulach i
podpisaniu historycznego porozumienia między Przewodniczącym M. Psonką i Ministrem A.
Będkowskim do 10. IX. 1991 r. tj. rejestracji naszego Związku w Sądzie Wojewódzkim w
Warszawie – to pasmo trudności wynikające z braku doświadczeń i burzliwej sytuacji
transformacji ustrojowej. Fatalna sytuacja w więziennictwie polegajaca na przeludnieniu
zakładów, wzroście nadgodzin, niskich płacach utrzymywała się aż XII Zjazdu tj. do V 2007r.
Wtedy to zwiększono liczbę etatów, zmniejszono liczbę nadgodzin, podjęto działania
antymobingowe. Zaakceptowano rolę partnera społecznego jako recenzenta projektów
aktów prawnych, korektora błędów i konstruktywnego krytyka.
Mimo aktualnych trudności należy dbać o utrzymanie takiego właśnie postrzegania partnera.
Tym bardziej że, Związek mimo przejściowych trudności ma wiele konstruktywnych zadań do
wykonania. Dla realizacji celów potrzebna jest troska o doskonalenie sposobów komunikacji z
partnerem, pozbawiona nadmiernych emocji, z wolą osiągnięcia consensusu, z szacunkiem i
wola porozumienia się.
Życzymy tego nowo wybranym władzom Związku.
Zjazd serdecznie dziękuje koledze Wieśkowi Żurawskiemu za lata poświęcone pracy w
Zarządzie Głównym i życzy mu wszystkiego najlepszego.
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