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PETYCJA 
 
 
 W imieniu funkcjonariuszy i pracowników  cywilnych Służby Więziennej mam moralny 
obowiązek wystąpienia do Pana Ministra – naszego pracodawcy i przedstawienia Panu faktycznego 
stanu polskiego więziennictwa, ważnego czynnika bezpieczeństwa Państwa.  
 

Od około 10 lat funkcjonariusze i pracownicy mają przekonanie iż są zapomnianą służbą, 
która ciągle dostaje do wykonania nowe zadania , nie bacząc na brak środków finansowych, 
ludzkich i organizacyjnych. Przykładów jest zbyt wiele, by je wszystkie wymieniać np. Projekt 
Ustawy Modernizacyjnej  / który ostatecznie nie wszedł w życie/  zakładał stworzenie 17 tys.  
miejsc dla osadzonych i zapewnienia dla ich obsługi 5 tys. etatów. Więziennictwo stworzyło 
ogromnym wysiłkiem miejsca zakwaterowania, także pogarszając warunki pracy funkcjonariuszy, 
ale nie dostało obiecanej ilości etatów. Taki stan rzeczy tj. zachwianie proporcji ilości osadzonych 
do ilości funkcjonariuszy zdecydowanie obniża bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych. Coraz 
liczniejsze zatrudnianie pracowników cywilnych obniża wprawdzie koszty zatrudnienia ale stawia 
ich na pozycji płacowej często uwłaczającej ich godności , zważywszy , że najczęściej wykonują te 
same zadanie jak funkcjonariusze / np. psycholodzy, wychowawcy, personel medyczny itd. / 

 
 W trudnych warunkach płacowych/brak podwyżek/etatowych, przeludnienia zakładów 
więziennictwo funkcjonuje na bardzo dobrym poziomie, poszukuje nowych rozwiązań  
korekcyjnych, terapeutycznych  /nagroda Kryształowej Wagi /, usiłując spełnić unijne wymogi w 
zakresie wykonania kary pozbawienia wolności. Natomiast warunki pracy i służby dla pracowników 
i funkcjonariuszy ulegają degradacji ,stałemu pogorszeniu i dalekie są od unijnych uregulowań. 
Szalę goryczy przelał projekt ustaw w sprawie L-4, komisji lekarskich i rent inwalidzkich. Musimy 
przypomnieć , że Służba pracuje w systemie ciągłym, przez 24 godz. na dobę, w każde święto, 
nawet w Dzień  Niepodległości, w systemie zmianowym,  a więc także w nocy.  
 

Praca zmianowa i nocna niesie za sobą problemy psychosocjalne, społeczne i zdrowotne, o 
czym piszą liczni badacze problemu /np. Prof. Dr hab. Med. Krzysztof  Kwarecki/. Dysfunkcje  
zegara biologicznego prowadzą do zmian procesów fizjologicznych, metabolicznych, 
psychofizycznych, do powstawania długu czasowego itd. Przewlekły charakter tych dysfunkcji 
prowadzi do licznych chorób układu pokarmowego, neuropsychiatrycznych, układu krążenia, 
zaburzeń snu, nerwic , stanów lękowych, uzależnień itd. Są to skutki zdrowotne pracy zmianowej i 

 



nocnej, znanej w całym świecie i wynikają  z nich zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy / 
np. Nr. 178 z Genewy / o wcześniejszym przechodzeniu na emeryturę albo zalecenie WHO  / 
Światowej Organizacji Zdrowia / z Pekinu 1994r. „ nie zaleca się  pracy trzyzmianowej dla żadnego 
pracownika powyżej 45 r. życia „ 

 
 

Takie naukowe ustalenia powodują, że w cywilizowanym świecie niektóre służby 
przechodzą na wcześniejszą emeryturę, częściej chorują a społeczność  tych krajów darzy ich 
szacunkiem i uznaniem. 
Podobne skutki wywołuje duże obciążenia stresem. Do takiego obciążenia zalicza się narażenie na 
agresję ze strony przestępców. Dodatkowo funkcjonariusz SW pracujący w nocy nie odpoczywa i 
nie przysypia, ma wtedy znacznie więcej odpowiedzialności  i zadań do wykonania, tym bardziej, że 
większość tzw. zdarzeń  nadzwyczajnych to wypadki w czasie zmiany nocnej i odpowiedzialność za 
ich przebieg jest niezwykle wysokim obciążeniem stresowym. 
 

Uważamy więc , że sprawa obniżenia wypłaty za L-4  i zmiany w systemie rent nie mają 
żadnego merytorycznego uzasadnienia są jedynie poszukiwaniem oszczędności na ludziach 
ciężkiej, źle wynagradzanej służby i pracy, wykonywanej na rzecz spokoju i bezpieczeństwa 
społecznego.  

 
Nasze  wnioski są następujące: 

 
- nie możemy przyjąć rozwiązań proponowanych przez Rząd, bo ich uzasadnienie nie jest 
merytoryczne 
- popieramy wypracowanie uregulowań likwidujących zdarzające się patologie i nadużycia 
- jesteśmy gotowi  do merytorycznej dyskusji w tych sprawach 
- zapraszamy wszystkich  Posłów i Senatorów do odwiedzenia naszych zakładów penitencjarnych ,  
poznania naszej ciężkiej  pracy i odczucie atmosfery zakładu, w którym na niewielkiej przestrzeni 
zgromadzono  dużą ilość ludzi z problemami , chorobami ,agresją i niedolą. 
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