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Ldz. ZG /  370  / 2011        

        Pan  

       gen Jacek Włodarski 

       Dyrektor Generalny 

       Służby Więziennej 

       Warszawa 

 

Szanowny Panie Generale. 

 

  W nawiązaniu do Pana pisma DG-437/11 z dnia 20 grudnia 2011 r., 

uważam że jedna mała rysa nie zaważy na nieźle układającej się współpracy na 

poziomie: Dyrektor Generalny Służby Więziennej, a Zarząd Główny NSZZ 

Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.  

 Proszę jednak zrozumieć determinację kolegów z Zarządu Okręgowego w 

Lublinie oraz innych funkcjonariuszy okręgu lubelskiego, którzy od ponad roku 

próbują uzyskać pomoc w kierownictwie Służby Więziennej dla zgłaszanych 

problemów wykorzystując różne formy komunikacji. Na każdym posiedzeniu 

Zarządu Głównego od czerwca ub. roku przekazywane były kierownictwu 

służbowemu niepokojące informacje na temat sytuacji w okręgu lubelskim. Już 

Uchwała Nr 119-VII/2010, przekazana Panu Dyrektorowi, jak też Ministrowi 

Sprawiedliwości, diagnozowała sytuację w całej Służbie Więziennej (dotyczyła więc, 

też okręgu lubelskiego). Niestety, bez satysfakcji muszę stwierdzić, że od tamtego 

czasu niewiele się zmieniło w tym zakresie, potwierdzeniem może być Uchwała 201 

– VII/2011. Uchwała Nr 156-VII/2010 stwierdzała literalnie, że niepokojące sygnały 

z okręgu lubelskiego będą pod stałym monitoringiem Zarządu Głównego. W tzw. 

międzyczasie, zgłaszali się do CZSW funkcjonariusze z tego okręgu z problemami 

wynikającymi ze stosunków interpersonalnych, zwłaszcza z Dyrektorem Okręgowym 

Służby Więziennej w Lublinie. Ukazały się krytyczne artykuły w lokalnej prasie, 

została złożona interpelacja poselska w poprzedniej kadencji Sejmu i umorzone 

postępowanie prokuratorskie w rzekomej „seksaferze” w Zakładzie Karnym we 

Włodawie. To tylko niektóre „osiągnięcia”, których inspiratorem lub autorem był 

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie. Jak na jednego człowieka 

dorobek całkiem pokaźny. Czy przynosi on (ten dorobek) chlubę Służbie 

Więziennej? – ocena nie należy do mnie. 

  

 Z całą pewnością treść Uchwały Nr 7/2011 Prezydium Zarządu Okręgowego w 

Lublinie jest trochę niefortunna. Bo, jak należy mniemać dotyczy ona całokształtu 

działań Dyrektora Okręgowego w Lublinie. Artykuły lubelskiego wydania Gazety 

Wyborczej z ostatnich dwóch tygodni – dopełniły całości. Kolejny raz możemy się 

 



przekonać o sile mediów w naszym kraju. Natychmiast zostały podjęte jakieś 

działania.  

Próba oflagowania jednostek organizacyjnych SW w okręgu lubelskim na znak 

poparcia dla działań Zarządu Okręgowego napotkała na wielki opór ze strony 

dyrektorów aresztów śledczych w Krasnymstawie i Lublinie oraz zakładów karnych 

w Białej Podlaskiej, Hrubieszowie, Włodawie i Zamościu. W tych jednostkach flagi 

związkowe nie zawisły (w ZK Zamość wisiały kilka godzin), a należy dodać, że to 

najdelikatniejsza forma protestu z jakiej NSZZ FiPW może skorzystać. Chciałbym 

wierzyć, że były to autonomiczne decyzje poszczególnych dyrektorów. Muszą też 

wiedzieć, że ustawodawca w ustawie z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 

przewidział w art. 35 ust. 1 pkt 2 zagrożenie karą dla osób, które w związku z 

zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją utrudniają wykonanie działalności 

związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy, podlegają karze grzywny lub 

ograniczenia wolności. Decyzje o doniesieniu o możliwości popełnienia 

przestępstwa, pozostawiam do rozważenia Zarządowi Okręgowemu w Lublinie. 

  

 Takie działania niektórych dyrektorów nawet potrafię zrozumieć, chcą okazać 

lojalność swojemu przełożonemu. Ale czy lojalność można przedkładać nad 

stosowanie się do przepisów prawa? Czy znany jest tym panom zapis art. 2 

Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej?   

 

Jak Panu Dyrektorowi jest wiadomym, od 21 grudnia 2011 r. prowadzimy 

wspólnie ze związkami zawodowymi innych służb mundurowych akcję protestacyjną 

przeciwko nie objęciu naszej formacji podwyżką płac w 2012 roku w formie 

oflagowania jednostek organizacyjnych: Państwowej Straży Pożarnej, Straży 

Granicznej, Policji oraz Służby Więziennej. I tu kolejna kuriozalna decyzja 

Dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie, który nie wyraził zgody na wywieszenie 

flag. Wobec kogo chce demonstrować swoją lojalność? Czy lojalność wobec służby 

schodzi na inny plan, w jakim świetle stawia funkcjonariuszy, którymi kieruje? Być 

może poprawa bytu funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Lublinie nie leży mu na 

sercu?  

Pozostawiam te pytania bez odpowiedzi – twierdzeniem, że to recydywa.  

 To tylko, niektóre fakty z którymi przyszło się borykać młodym i 

niedoświadczonym działaczom związkowym z okręgu lubelskiego. Codzienna 

atmosfera nie sprzyja w spokojnej pracy społecznej dla dobra służby i jej 

funkcjonariuszy i pracowników. 

  

      Z poważaniem: 
          

        (-) Wiesław Żurawski  
               przewodniczący ZG NSZZ FiPW 
 
 
Do wiadomości: 
● zarządy okregowe NSZZ FiPW 
● dyrektorzy okręgowi SW, komendanci ośrodków szkolenia.  
 
 
Wysłano pocztą elektroniczną. 


