
: obywRtel n,ini~ter . prawiedliwosci

r w WRrS28~le od ylo sie spotkanie rZBd ta
~cleli ogolnopolsklBj grupy ~niCjatywnej z ob.~~nistrBm.sprRwi_dli
wasci aleksRndrBm Jent.ko VSkir". spotka'lie to zoStR3:0 zorganiZOW8'1e
p:rzez ob .rr,inistra w ori .0WiBdzi nC'l nasz li. t z dniR 19 grudnia br.

o ovione zostal} s rC'lwy zRwarte w llscie orR2 " rrogra~ dorRz
n/ch fJrzedsle'",ziec ZfTierZRjacych rio ~oF~rd 'Y funkcjonowania wiezie
,f1'ic"t' aJ j 'b'JJTRCO ny w cBiltralnynl zRrza~zl zakladow kC'lrnych 7. c:nia

11 ~rjdni r.
fi inister s r wi~dliwo, ci uznal znaczenie ,i role zw. zal ''1dowych

w 5l.wi zlennej i zotowiazal .ieclo pilnego ~owiario~ienia kiBrown1c
bv:czzk,ozzk,oraz n-~o jedn.podstawowych,ze ogolnopolsk8 grupC'l
inicjatywna stanow~ reprezent~cje z8log jednost8k wieziennych.

rrzedstawiciele gru y ogolnopolskiej ze swej strony·zobowiaZC'lli
..1e do:
1. 'IV terr":inie do 7 stycznia 1990 przek8z8c'" lJwagi w "'rravJie wyrr,ienione

go' na ~stepie progrR~u. ze wzgledu nR WRge tej sprawy dla sw.
oraz dopuszczajac mozliwosc wprowadzeniR korekt,rro~7e o zRjecie
.tanowiska w terminie do 5 stycznia 199Cr. i przekazanie telekse~
Ladz telefonicznie do as w lodzi ( tel 57-5C-AC wew ?68 lub
78-?11- 39 ) , .

~ N terrrinie do rlnia 15 stycznia '~9rr.przekazac uwagi otYCZaCB
rr7yszlRj struktory organizacYjne' wiezien' ictNa ~Q likwidaCji
ozz~.now8 stru~tora przedstawiona ob.ITini,trowi przez c7zk
prz~ "Jiduje funkcjonOtvRni jedno typu dRwny h was lu) cw.

osze o ~rzRka?anie 'uwag w s~osob 'a~ w ~kt.l w terminie do dnia
12 stycznia 19J0r. ~

w dnia h 19 do ?l stjc71'11a 19rK'r. IV coss v .kalic::zu .rzewidu-28 sie
zorga iz 'lanie spn.tkania calej ogolnopolskiejgrupy ini jH'.ywne' 't,'

CBlu opracowania nasz .go,stanowiska o stanie wieziennictv •
w Z Niazku z powyzszyrn f·rosze' -te ,fi e a 17 sty znia Iq-C r.

rxzekazac przekonsultowane z zaloga~i uwegi dot l o~dyCji wi ziennic
~ a.w szczegolnosci ~roponuje uwzg1ednic szeroko pOjete sprawy

ogol~dpeni t8ncJarne, spr8wy f unkcj qnowania jean. podstawowych i naorz:",erlnych, oceny "f.osonkow ~iedzyl,udzkich w jedn. rJOc1~tawowych, stosunkow
mi.edzy rJrzBlozonymi i podwladnY]!"i, rzy!.<ladow uniBli'OZ l iv'('iania dz iala

1nosci gru ,orl itliCjatyw~Y(T1 tworzone, o ZWiQz~~zawodnwego oraznRduzywania st8nowisk S:l:U7t~owych i nerotyzm~
_ jeZ~li haral/ter infórrnaCji sprawr zonych .l. nip. oma vianych nie bedzre
nRdaval sie do przekazaniR droga zeleksowa ~rokze n przekazanie ich
nH r L mis do rak przeristawic.iB1i ogolnopolski8j grupy iniCjatywnej'.

(<:./kaz kolegow z w/w grur j znajdUje sie u rrzewooniczac8go grupy\ te1ef. jak "'yzej ) _
jeszcz raz zaznaczan ze POWYZ~ZR inforfT'Rcje fTi8ja .yc rzetelne,

~8da~ac sie do pozniejszego q rawdzenia i rotwier zenia.
ifTienne zarroszeni8 oraz potwier zenie terminu sokania .J COSS\N

w kaliSZU nastapi niezwlocznie . o ustaleniu spraw organizacYjnych.
j oL.fTinist2T srra~ledliwosci na spotkaniu IV dniu ?7 grudnia ~ •

.s+.wierdz il,. ze l./otJec oso', Jtruoniajacych przerly I inforrr,acj i 'v spra ab
zWiazkol ych :.Jraz odfT8Wiajacych delegowania -f'zy beda "'YCiag3 e
\<:on,ekwenc e sluzhowe.'

w t akcie roby tu u oh. rrinistra spr8wie li AJo~~i ,poi forrr o a o nas
o nieod owie zialnym poste~ow~nlu f-szy w niektorych jerlnostkach
w bR _ OSRC L.I ' ZM WD Q t ans ortowanych z nowogRrc:U,
golen:Lowa i C7.nrm~g • . _.::,~--.. .

apelUje raz jeSZ'CZ8 o prawOJ:'zadnosc i rozsadek) ty przy adK' takie
nie hyly "'yko1.'zystane w spm~oL prnwokacY'ny Jrzeciwko naszyj'\' vsrolnyrr
interesofT, •

.ze w7og1 du na' IRge pnTl:ls7.anjch 1.'0 lerrow prosze
_'nie'sze o .e1eKsu ~zystk~ch


