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Zarzqd Gl6wny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracownik6w Wigziennictwa w dniu
3 marca 2011 roku wystqpit z pismem do Sekretarza Stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwo3ci Pana Stanislawa Chmielewskiego, na kt6re do dnia dzisiejszego nie
otxrpal odpowiedzi. Chcemy wietzy6,2e to tylko z:nykla opieszaloSd nie pozwolila
odpowiedzied, na to dla naszego Srodowiska, bardzo wuime pismo, kl6rego skutki sq
boleSnie odczuwane przez organizacje terenowe naszego Zwrqzklt.

Ustawa z 23 maja l99l r. o ntiqzkach zawodowych zezv'tala na prowadzenie
dzialalnoSci gospodarczej. Zyskz tej dzialalnoSciprzemaczarry jest na cele statutowe
oraz szeroko pojqt4 dzialalno5d socjaln4 sportowq i charytatywn{.

Pan Minister Stanislaw Chmielewski pismem Nr DB III 311-283/10 z &ia
20.10.2010 r. adresowanym do Dyrektora Generalnego Stuzby WiEziennej
praktycznie wykluczyl mo2liwoS6 prowadzenia dzialalnoSci gastronomicmo -
handlowej na terenie jednostek organizacyjnych przez strukhry NSZZ
Funkcjonariuszy i Pracownik6w Wigziennictwa. Sytuuj4c w uprzywilejowanej roli
Instlrtucje Gospodarki BudZetowej. Ta nier6wno5i podmiot6w wobec prawa trwa do
dziS i przynosi negatywne skutki dla funkcjonariuszy i pracownik6w Stuzby
Wigziennej. Inst5rtucja nastawiona nazyskza wszelkqceng juZ dawno zapomniala do
jakich cel6w zostala powolana. Najlepszym przykladem tej drapie2nej deialalnoSci
niech bgdzie rlajblizszy przykJad - stot6wka pracownicza w CZSW, gdzie
w ostatnich tygodniach ceny posilk6w wzrosty Srednio o ok. 13,79 o/0. Podobnie, albo
bardziej drastycznie zostali potraktowani nasi koledzy Latzw. prowincji.

Kierownicy jednostek organizacyjnych Slu2by Wigziennej zaslaniaj4c sig
wyzeJ wymienionym pismem oraz wffcznymi Dyreklora Generalnego SW, bojqc
sig odpowie&ialnoSci sfuZbowej i dyscyplinamej ju2 na wstgpie eliminuj4 zwiryek
zawodowy w procesie ewentualnego przejgcia rzeczonej dzialalnoSci. W czym
gorszy jest zwiapek od czgsto odleglego IGB?

Podobnie jest i bgdzie z O3rodkami Doskonalenia Kadr Stu2by Wipziennej,
kt6re z dniem 31 maja 2012 roku maj4 zaprzeslat swojej dzialalno6ci w obecnej



formie i przejll z calym dobrodziejstwem inwentarza w obce rgce. Czyje to b9d4
rEce? Dlaczego w calym procesie decyzyjnym zabraHo konsultacji spolecznych
zreprezentantarti Srodowiska wigziennik6w, ato z Krajowym Zwiqzloem Emeryt6w
i Rencist6w Sluzby WiEziennej, cry tei z NSZZ Funkcjonariuszy i Pracownik6w
Wigziennictwa. Nie godzimy siE na to, aby tak znaczny majqtek przeszedl w rQce
instyhrcji, l<t6re za wszelk4 cenQ chce tylko zarabial. Kolejne zav,ftaszczenie
paristwowego maj4tku, to nie jest chyba to, o co chodzi w restrukturyzacji ODK-6w.

NSZZ Funkcjonariusry i Pracownik6w Wigziennictwa jeszcze w 2010 roku
zglaszal ch96 przejgcia jednego z oSrodk6w (proponowaliSmy ODK SW w Turawie),
aby w programie pilota2owym sprawdzi6 mo2liwoSci znian w ich funkcjonowaniu,
a zwlaszpza wypracowa6 najlepszy model ich finansowania. Niestety mimo
prowadzonych negocjacji ze stron4 slu2bow4 i przy udziale Ministerstwa
SprawiedliwoSci, nie doszlo do sfinalizowania umowy. Zaslaniano sig brakiem
mozliwoSci prawnych, aby wiqzek zawodowy m6gl otrzymac maj4tek nieruchomy
i ruchomy w formie nieodfatnego firyczeria. Nasz,ym zdaniem taka interpretacja
byla nieuprawniona, gdyZ.NSZZ Furkcjonaiuszy Stra2y Granicznej od ponad roku
prowadzi fzy OSrodki Szkoleniowo - Wypoczynkowe Stra2y Granicznej, kl6re sq
nieodplatnie uiry czfine.

To jednak moina.

Szanowny Panie Ministrze,
w ntirykt z zaistnialQ sytuaci4 kt6ra nie jest chyba komfortowa dla Zadnej ze

stron, wnosimy o jak najszybsze spotkanie Pana, Pana Ministra Stanislawa
Chmielewskiego onz Dyrektora Generalnego Sluzby Wigziennej Pana gen. Jacka
Wodarskiego z Zarzqdem Gl6wnym Niezaleinego Samorz4dnego Zwiqzku
Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracownik6w Wigziennictwa na jego
nadzvvyczajnym posiedzeniv Z uwagi na wagQ problem6w oraz naglqcy czas,
prosimy o wyzt:raczenie moZliwie najszybszego terminu, do kl6rego jesteSmy sig
w stanie dostosowad.
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Do wiadomo5ci:
o Pan gen. Jacek Wlodarski Dyrektor Generalny Shrzby Wigziennej
t czlonkowie Zarz4dtt Gl6wnego NSZZ FiPw
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