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Odnosz4c sig do pisma Pana Przewodnicz4cego z dnia 19 marca 2012 r. znak

Ldz. ZG/53/2012 dotycz4cego kwestii zwiqzanych z oSrodkami doskonalenia kadr Sluzby

Wiqziennej, uprzejmie pzedstawiam nastQpuj4ce stanowisko.

Na wstQpie nalezy odnies6 siE do kwestii podmiotu uprawnionego do lik*idacji

jednostki budzetowej - oirodka doskonalenia kadr slu2by wipziennej.

Zgodnie z brzmieniem afi. 12 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

finansach ptrbliczrych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) paristwowe jednostki budzetowe,

z zastrzezeniem odrqbnych ustaw, twoztu l4cz4 i likwidui4 ministrowie, kierownicy urzQd6w

centralnych, wojewodowie oraz inne organy dzialajqce na podstawie odrQbnych ustaw.

Likwidujqc pafstwow4 jednostkQ budzetow4 ww. organ okre$la przeznaczenTe

znajduj4cego siq w zarzqdzie tei jednostki, pftry czt"rl,'t decyzja o pzeznaczeniu tego

jest podejmowana w porozumieniu z ministem wlaSciwym do spraw Ska.bu Panstwa.

NaleznoSci i zobowi4zania likwidowanej panstwowej jednostki budzetowej pzejmuje

organ, kt6ry podj4t decyzjE o likwidacji

JednoczeSnie nalezy wskaza6. i2 ww. organ likwiduj4c jednos&q budzetow4 moze

postanowii o ulwozeniu jednostki o irurej formie organizacyjno-prawnej i w takim

przypadku organ moze zdecydowai o przejqciu nale2noici i zobowiqzan likwidowanej

jednostki budzeto*ej przez nowo utworzonqjednostkq.

Widoczne jest wiqc, i2 zgodnie z aft. 12 ustauy o finansach pubiicznych organami

wladciwymi do likwidowania panstwowych jednostek budzetowych sq mi strowie,



kierownicy rlzQd6w centralnych, woje*odowie oraz inne organy dzialajqce na podstal!le

odrQbDych ustaw.

Lik*iduj4c jednostkQ budzetow4 wlaSciwy organ okle6la przeznaczenie mienia

znajduj4cego siE w zarz4dzie jednostki. W przypadku pailstwowej jednostki budzetowel

decyfa o przeznaczeniu tego mienia jest podejmowana w porozumieniu z minlstrem

wlasci$Jm do spraw Skarbu Pafstlva. Naleznosci i zobo*i4zania likwido*anej paistwowej

jedDostki budzeto\aej przejmuje organ, kt6ry podjqi decyzjQ o likwidacji.

Jezeli ljkwiduj4c jednostkq bud2etowq wlaSciwy organ postanowi o utworzeniu

jednostki o innej formie organizacyjno-prawnej (na co pozwaia ust. 6), dopuszczalne jest, ale

nie obligatoryjne, przejQcie naleznosci i zobowi4zair likwidorvanej jednostki bud2etorvej

przez nowo utwozon4 j edno stkq.

W my51 at. 14 ust. 5 pkt I ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r' o Sluzbie Wiqziennej

(Dz. U. Nr '79, poz. 523 ze zm.) Dlrektor GeDetalny, w drodze zarzqdze a twolzy'

przeksztalca i znosi oSrodki szkolenia Slu2by Wiqziennej i oirodki doskonaleria kadr Sluzby

Wigziennej.

Wobec powyzszego, uwzglgdniaj4c brzmienie ar1. 93 ust 2 Konst)'tucli

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z kt6rym zatz4dzellla sq uryda*ane tylko na podstawie

uslawl j nie nogq one stanowid podstaury decyzji $'obec ob)'wateli, os6b pmwnych oraz

innych podmiot6u,, nale2y stwierdzii, ze ustawa o finansach publicznych Jako lex genelali

okresla og6lne zasady tworzenia, l4czenia i likwidowania .jednostek budzeto\ycl!

pozostawiaja! jednak mozli\\'oi6 odniennego ulegulowania tych kwestii w formie przepisou'

szcze96lnych.

Ustawa o Sluzbie WiEziennej upolva2niaj4c Dyrektora Generalnego Sluzby

Wiqziennej do twozenja, l4czenia i znoszenja (czyii likwidacii) o{rodk6w doskonalenia kadr

Sluzby Wiqzienaei - uydaje siq wiEc by6 w tym zakesie lex speciali wobec ustawy

o fi nansach publicznych.

Likwidujqc ODK SW Dyrektor Generalny SluZby Wiqziennej u'inien okreSli6

przeznaczenre mienia znajduj4cego siq w zarz4dzie tej jednostki, przy czym decyzja

o ptzeznaczenin tego mienia musi by6 podjQta w porozumieniu z ministrem wlaSciwym do

spraw Skarbu Paistwa.

Dyrektor Generalny Shtzby WiQziennej przyjmuje nale2nosci i zobowi4zaria

likwidowanej oDK Sw, z tym,2e likwidui4c ODK SW mo2e postanowii o utwozeniu

jednostki o innej formie organizacyjno-prarvnej, a w6wczas moze zdecydowa6 o pzejQciu

naleznosci i zobowi4zan likwidowanej ODK SW przez nowo utworzon4jednostkQ'
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Wobec powyzszego nalezy podkreili6, iz pismo Ministra SprawiedliwoSci

t DB-ll-212-1112 zawienlo jedynie potwierdzenie akceptacji Ministra wobec propozycji

zmiany organizacji szkoleii kadr Slu2by Wipziennej przedstawiolej pvez Dyrektora

Generalnego Slu2by Wigziennej i w zadnym wypadku nie wkraczalo we wskazane wyzej

kompetencje Dyrektora Generalnego Sluzby Wiqziennej.

Odnosz4c siQ natomiast do przedstawionej propozycji zmiany terminu przeksztalcenia

o6rodk6w uprzejrrie informujg, i2 termin zakonczenia przeprowadzenia powyzszego procesu

pozostal ze wzglQd6w ekonomicznych i organizacyjnych niezmieniony.

Chcq przy tym poinformowad Pana Przewodnicz4cego, iz po uwzglqdnieniu

zgloszonych postulat6w, w oirodkach przeksztalconych w oddzialy zewnQtrzne zaklad6w

kamych b9d4 mogly zostad zachowane pokoje goScinne na potzeby zwiqzane

z zakwaterowaniem fimtcjonariuszy realizuj4cych zadania konwojowe oraz funtcjonariuszy

delegowanych w celach sluzbowych.

R6wnoczesnie, w rol-u bie24cym, ODK SW w Suchej bQdzie funtcjonowai na

dotychczasowych zasadach, a ostateczna decyzja wobec tego Oirodka zostanie podjQta

niezwlocznie po przeprowadzeniu analizy dzialalnoSci szkoleniowej wiQziennictwa w roku

20t2 .

Odnoszqc sig do przedstawionej w pi6mie propozycji przejgcla przez Zwrqzek ttzech

dotychczasowych ODK SW nalezy podkeilid, 12 zgodnie z ustaw4 z dria 23 maja 1991 r.

o zwi4zkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) zwt4zek zawodowy jest

dobrowoln4 i samorzqdnq organizacj 4 ludzi pracy, powolan4 do reprezentowania i obrony ich

praw, interes6w zawodowych i socjalnych, kt6ry w swojej dzialalnoSci statutowej jest

niezalezny od pracodawc6w, administracji pafstwowej i samorz4du ter)'todalnego oraz od

innych organizacji (afi. 1).

Nalezy przy tym wskMa6, iz w my31 a1t. 24 ww. ustawy, doch6d z dzialalnosci

gospodarczej prowadzonej przez rwiqzki zawodowe sluzy realizacji ich zadai statutou'ych

i nie moze byt. ptzeznaczony do podzialu pomiEdzy ich czlont6w, przy czym zwirylr'i

zawodowe korzystaje ze nvolnief podatkouych przewidzianych dla stowarzyszen.

Na podstawie przywolanego przepisu wszystkie zrvi4zki zawodowe s4 uprawnione

do prowadzenia dzialalnoici gospodarczej. Zgodnie z postanowieniami afi. 2 ustawy z dnia

2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnojci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 22\,poz. 144'1 ze

zm.) dzialalno6ci4 gospodarcz4jest zarobkowa dzialalnoii uyw6rczq budowlana, handlow4

uslugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasob6w naluralnych,

wykonywana w spos6b zorganizowany i ciegly.
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Zwiq ek zawodowy prowadz4cy dzialalnosi gospodarcz4 ma w Swietle postanowief

a11. 4 ust. I wskazanej powyzej ustawy przymiot przedsiqbiorcy, gdyz po rejestracji

w Krajowlan Rejestrze Sedo ym ma on status osoby prarmej.

W Swietle postanowief afi. 24 ustawy o zwiq3kach zawodowych jedynym celem

prowadzenia dzialahofui gospodarczej ma by6 pozyskanie irodk6w finansorrych na wsparcie

zadaf statutowych. Z tego wzglQdu doch6d nie moZe by' przeznaczony do bezposredniego

podzialu miQdzy czlonk6w.

Uchwala o podjgciu przez zvri4zek zawodowy dzialalnodci gospodarczej powinna

pochodzii od wlasciwego statutowo organu. Istotne jest sprecyzolrade w niej formy

prowadzenia dzialalnosci oraz zasad jej fi nansowania.

Dopuszczalne s4 przy tym wszelkie przewidziane w systemie prawnym formy

prowadzenia dzialalnoici. Zwiqzek moLe wigc prowadzii dzialalno3i we wlasnym imieniu

i na wlasny mchunek. Zwiqzek zawodowy jest uprawniony do utwozenia b4dZ pzyst4pienia

do sp6lki z ograniczon4 odpowiedzialno{ci4 Nie ma tez przeszk6d nomarywnych

w powolaniu b4dZ uczestnictwie rv sp6lce akcyjnej,jawnej oraz komandytowej.

Nale2y podkeSlii, i2 np. Ministerstwo Sprawiedliwodci, Cenhalny Zarz4d Sluzby

Wigziennej oraz inne jednostki budzetouie sa paristwowymi jednostkami organizacyjnymi

nieposiadaj4cymi osobowo6ci prawnej, a zatem nie mog4posiadai wlasnego maj4tku. Z woli

ustawodawcy, wyrazonej w art. 18 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r. Nr lO2, poz.65l ze zm.), nieruchomoici mogq byi tym

jednostkom organizacyjnym oddawane w trwaly zarz4d, najem i dzielxawe onz uzyczane na

cele zwlqzare z rch dzialalno6ci4

Jednoczeinie zanwet;tya nalezy, ze zgodie z afi. 17 powolanej ustawy paistwowe

jednostki organizacyjne nieposiadaj4ce osobowoici prawnej nabywaj4 nieruchomo6ci - na

wlasno{6 lub \r uz}tkowanie wieczyste Ska.rbu Pailstwa, a naslQpnie uzyskuj4 do nabyrych

nieruchomo3ci tlwaly zarz4d z mocy ptawa z dniem ich nabycia.

Zgodnie z art.43 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomoiclami, ,,tfl)aly zarzqd jest

for mq pr anncl w I adania nieruc homo lciq pft e z j e dnos t ke or gdnizacyj nq.

Zasadnlczo zakres tego kozystania okesla art. 43 ust. 2 ustawy o gospodarce

nieruchomoiciami. Na mocy tych przepis6w ,,jednostka organizacyjna ma prowo korzystonia

z nieruchomoici oddanej w tnt)aly zarzqd, aw szczegdlkoiici do;

. korzystania z nieruchomolci ,t) celu ptowadzenia dzialalnoici nalezqcej do zakresu jej

dzialania:
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zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudow, plzebudowy lub remontu obiektu

budowlanego na nieruchomoici, zgodnie z przepisami Prava budov,lanego, za zgodq

orgaku nddzolujqcego;

oddania ietuchomoici lub jej czeici w najem, dzier2ow< albo uayczenie na czas nte

dluzszy txit czas, na kt6ry zostal ustanolriony h'waf zarzqd, z r6wnoczesnym

zo,uiadomieniem wlaiciwego organu i organu nadzorujqcego, jezeli umo1,t,a jest

zavierana na czas oznaczony do 3 lat, albo zct zgodq tych organdw, jeieli umowa jest

zawierana na czas oznaczony dluaszy niz 3 ldta lub czas nieoznaczony, jednak na okres

nie dluis4 hii czas, na ktdty zostal ustahowiony trwdly zarzqd; zgocla jest wymagana

r6wnie2 w pr4padku, gdy po utno\,ie za.nafiej ha czas ozndczony strony tuwierajq

koleine umowy, kt6rych przedmiotemjest ta samd hieruchomoit".

W tym miejscu chcE wskazai, i2 forma uzyczenia - na zasadach okeSlonych

w art. 710 719 Kodeksu c)-wilnego, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem ait. 710 - moze byi

za{ stosowana wyl4cz:rie w odniesieniu do jednostek organizacyjnych podleglych lub

nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwo5ci.

Jednocze6nie informuj€, ze oddawanie, bqd4cej w trwalym zarzqdzie jednostki

organizacyjnej Slu2by Wiqziennej, nieruchomo{ci lub jej czq6ci w najem lub dzier2awq

innlm niz ww. podmiotom j est dopuszczalne tylko na zasadach oke6lonych w ustawie z dnia

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Wobec powyzszego wydaje siQ, i2 brak jest przeszk6d, by organizacja zwi{zkowa,

zainteresowana przejQciem trzech osrodk6w doskonalenia kadr Sluzby Wigziennej

przedlozyla Dyrektorowi Generalnemu Slu2by Wiqziennej, kt6ry stosownie do postanowiei

art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy o Sluzbie Wigziernej jest uprawniony do ustalania szczeg6lowego

sposobu gospodarowania skladnikami maj4tkowymi, ofeftQ przejQcia i prowadzenia

dzialalnosci odrodk6w, bizresplan wraz ze wskManiem erventualnych zagtozen, a takZe

ofertg dzialalnoSci kierowan4 dla funkcjonariuszy i pracownik6w Slu2by Wigziennej.
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