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W nawiązaniu do pisma ZGl204l2014 z dnia 28.08.2014 r, w sprawie

udostępniania funkcjonariuszowi lub pełnomocnikowi funkcjonariusza,

dokumentacji dotyczącej czasu służby, uprzejmie informuję, że podtrzymuję

stanowisko zawarte w piśmie BKS-072-13l14l2398 z dnia 31.07,2014 r.

Zgodnie z art.4 ustawy z dnia 23 mĄa 1991 r. o związkach zawodowych

(Dz. U. z 2014 r. poz, 167) pełnomocnikiem funkcjonariusza może byó

wyznaczony przedstawiciel organizacji związkowej, legitymujący się jego

pisemnym u powaznieniem.

Funkcjonariusz, jak równiez pełnomocnik funkcjonariusza, ma prawo

żądac od kierownika jednostki organizacyjnej, w której pełni lub pełnił słuzbę

w danym okresie, udostępnienia dokumentów określonych w ań. 135 ust. 1

ustawy z dnia 9 kwietnla 2010 r. o Słuzbie Więziennej (Dz, U. z 2014 r, poz.

173 z pożn. zm.),

Udostępnienie dokumentów polega na przedłożeniu, przez kierownika

właściwej jednostki organizacyjnej do dyspozycjl funkcjonariusza lub jego

pełnomocnika przedmiotowych dokumentów w celu swobodnego zapoznania

się z nimi w tym takze wykonania notatek, Ódpisów, kserokopii, fotografii tych

dokumentów w miejscu, gdzie ta dokumentacja jest przechowywana, czyli na



terenie danej jednostki organizacyjnej Słuzby Więziennej. Przetwarzanie

przez kierowników jednostek organizacyjnych danych zawartych

w dokumentach ewidencjonujących czas służby, na potrzeby funkcjonariusza

lub pełnomocnika funkcjonariusza polegające na sporządzanie wykazów,

spisów, analiz lub innych opracowań wykracza poza pojęcie udostępniania.

Przepis art. 135 ustawy z dnla 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej nie

nakłada na kierowników jednostek organizacyjnych obowiązku przetwarzania

dokumentów ewidencjonujących czas słuzby na wniosek funkcjonariusza lub

pełnomocnika funkcjonariusza. Ponadto ze wzmiankowanego przepisu nie

wynika, aby ewentualne koszty udostępniania wspomnianej dokumentacji

obciążały jed n ostki o rg a n izacyj ne Słuzby Więzien nej,
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Do wiadomości:
1. Dyrektorzy Okręgowi SW
2. Dyrektorzy ZXteŚ ęa pośrednictwem OISW)
3. komendant cossw w kaliszu
4. Komendanci OSSW w Kulach i Popowie
5. Komendant ODK SW w Suchej


