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 W dniu 14 czerwca 2011 r. w ODK SW w Popowie odbyła się odprawa 

służbowa z udziałem dyrektorów okręgowych SW i kierownictwa CZSW.        

W trakcie jej trwania poruszono cały wachlarz spraw związanych z 

funkcjonowaniem więziennictwa.  

 Zaczęto od zagadnień związanych z tegorocznym budżetem porównując 

go z ubiegłorocznym. Niestety nie jest on lepszy od poprzedniego, kiedy 

zobowiązania na koniec 2010 r. wyniosły 64.534 tys. zł. Plan na 2012 r. zakłada 

wzrost nakładów na więziennictwo na poziomie 100,64 % tegorocznego, a 

wziąwszy pod uwagę inflację, realny budżet będzie znacznie niższy od 

realizowanego w tym roku. 

 W bieżącym roku zabraknie ok. 60.487 tys. zł. tylko na zaspokojenie 

potrzeb mieszkaniowych wynikających ze złożonych wniosków o pomoc 

finansową na uzyskanie lokalu mieszkaniowego (na koniec 2010 r. było ich 

1720), mimo znacznego zwiększenia środków na ten cel.  

 Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne zapowiada oddanie, jeszcze w 

tym roku, 308 miejsc dla zakwaterowanie osadzonych. Nie usłyszałem jednak 

informacji o dodatkowych etatach do obsługi zwiększonej liczby osadzonych. 

Zapowiada się jednak odzyskanie ok. 138 etatów dzięki zakończeniu inwestycji 

związanych z przebudową, bądź modernizacją posterunków zewnętrznych.  

 Z-ca Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia w swojej prezentacji 

zasygnalizował możliwe niedobory finansowe w paragrafach około płacowych. 

Zdumienie wywołała jednak informacja, że od 1 maja br. zwiększona została 

średnia płaca dla poszczególnych OISW, a nie poszły za tym decyzje polegające 

na awansowaniu niektórych funkcjonariuszy, oczywiście w ramach posiadanych 

środków. Określił też datę wypłaty nagród uznaniowych, na dzień 20 czerwca 

2011 r. Zapowiedział również wypłatę nagród i premii jeszcze w miesiącu  

czerwcu, pracownikom cywilnym SW. 

 Gen. Paweł Nasiłowski omówił zagadnienia związane z wykonywaniem 

kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE). Na dzień 

13 czerwca br. w systemie tym odbywało i odbywa karę prawie 2 000 

skazanych. 

 Wypadki nadzwyczajne, zwłaszcza te głośne, w ZK Krzywaniec oraz ZK 

Tarnowskie Góry, były przedmiotem wystąpienia Z-cy Dyrektora Biura 

Ochrony i Spraw Obronnych. 



 Modernizację i rozwój systemu Noe.NET, integrację infrastruktury 

informatycznej SW, wdrożenie systemu do wydruku legitymacji służbowych, 

unifikację oprogramowania użytkowego w jednostkach organizacyjnych, 

zakupy urządzeń łączności i wiele innych przedsięwzięć zapowiedział w swojej 

prezentacji dr inż. Andrzej Pawlak, Dyrektor Biura Informatyki i Łączności. 

 Dyrektor Generalny Służby Więziennej – gen. Jacek Włodarski odniósł 

się do nagród, których wypłacenie zapowiadał w trakcie XIV Zjazdu 

Sprawozdawczego NSZZ FiPW. Będą to jedyne nagrody w tym roku i nie będą 

wypłacone w równej wysokości dla wszystkich funkcjonariuszy.  „Nagrody 

powinny być racjonalne, uzasadnione i jawne”, to cytat z wystąpienia gen. 

Włodarskiego. Rzeczą oczywistą jest, że powinny być sprawiedliwe i nie 

budzące zbędnych emocji. Jestem przekonany, że w podziale środków na 

nagrody udział wezmą przedstawiciele naszego Związku. W większości 

jednostek jest to dobra i sprawdzona metoda, a nawet tradycja. 

 Z-ca Dyrektora Generalnego – płk Krzysztof Keller, zapowiedział pewne 

zmiany w funkcjonowaniu oddziałów penitencjarnych. Normą ma być, że 

oddziałem penitencjarnym kieruje z-ca dyrektora, bądź dyrektor jednostki. Mam 

nadzieję, że nie jest to kolejne otwieranie możliwości mnożenia wysokich 

stanowisk w służbie. W oddziale pozostanie tylko jeden koordynator, najlepiej 

aby się wywodził z działu ochrony (z-ca kierownika lub inspektor). Jeżeli się ta 

koncepcja sprawdzi, to zostanie rozważona możliwość włączenia tej funkcji do 

taryfikatora i siatki płac. 

Zapowiedziano też zmiany w rozporządzeniu o kontroli (nie ma instytucji 

„Kontroli kompleksowej”) oraz instrukcji ochronnej, która w ciągu 1,5 tygodnia 

ujrzy światło dzienne, podpisana zaś zostanie w lipcu br.   

 

Zwykle pisałem, krótkie komunikaty z różnego rodzaju spotkań, odpraw 

w formie notki prasowej. Teraz, po wielu telefonach i wpisach w „Księdze 

gości”, pozwoliłem sobie na znacznie dłuższe sprawozdanie. Mam nadzieję, że 

zaspokoiłem oczekiwania, przynajmniej niektórych.  

      

 

 

 

       (-) Wiesław Żurawski  

 

 

  

   


