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Znzqd Glowny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracownik6w WiEziennictwa z
niepokojem obserwuje, 2e mimo licznych wczesniejsrych deklaracji, nadal
odnotowujemy przyldady sankcjonowania bezprawnych poczynah wobec zwiqzku
zawodowego i jego funkcyjnych dzialaczy. W szczeg6lnoSci dotyczy to okrEgu
lodzkiego i dyrektorc ZaHadu Karnego w Garbalinie, gdzie wieloletni ci4g zdarzen
i bezprawnych decyzji wymierzonych w Zwiqzek, trudno jest uznat zaprzypadkowy.
Inicjowane wielokrotnie przezZwiqzek interwencje, r6wnie? zudzialem Dyrektor6w
Generalnych Stu2by WiEziemej, odnosz4j edynie kr6tkotrwaty efekt.

Zdarnem Zarzqdu Gl6wnego istotny wptyw na tak4 trwalq postawg ptk
Ryszarda Paradowskiego maje kolejne decyzje personalne, podejmowane wobec j"go

osoby. Dotycry to nie tylko decyzji nagrodowych, ale r6wnie2 awans6w sluzbowych,
w tym takie ostatniego (w kwietniu br.) awansu na stopieri pulkownika Stuzby
WiEziennej.

To zaszczytne wyro?ttienie sluzbowe mialo miejsce w trakcie rozpatrywania
kolejnej skargi na pozaprawne dzialania dyrektora ZK w Garbalinie. Nie dziwi
wigc nas fakt, 2e skarga ta zostala odrzucona; a Dyrektor Generalny Sfuzby
Wigziennej (a tal<ze podlegle mu sluzby kadrowe) nie malazly Zadnych
nieprawidlowoSci w tre6ci zalqczonego do skargi Zarzqdzenia dyrektora ZK
Garbalin, w oparciu o kt6re wszelka d2ialalnoSi rwiq?kowa, w podleglej mu
jednostce, moze odbywad sig jedynie ,,za jego zgodqi pod jego kontrol{'.

Tym samym, Dyrektor Generalny Stuzby WiEziennej, jak r6wnie? wczeSniej
Dyrektor OkrQgolyy SW w tr odzi, wziEli na siebie odpowiedzialnost za naruszenie
ustawy o mtriry,kach zawodowych, a w szczeg6lnoSci art.35. ust. 1. pkt 2 i 3 tej
ustawy.

W nviaTJcu z powyhszym z przyk,roSci4 musimy stwierdzil, 2e dotychczasowa
dobra wspolpraca pomiqdzy panem Dyrektorem Generalnym SW a Zarzqdem
Gl6wnym NSZZ FiPW jest zagrohona i dlatego teL z niecierpliwoSci1-bEdziemy
oczekiwa6:

1. na niezwlocrrq. weryfikacje stanowiska Dyrektora Generalnego SW w
sprawie Zaruqdzenia dyrektora ZK w Garbalinie Nr 6lDA07, w treSci
odnoszecej siq do utrudniania dzialalnoSci rwiqzkowej, prowadzonej zgodnie
z obow iqz,vj qcym praweffi ,



2. na jednomraazne odniesienie sig do naszego stanowiska przedstawionego w
piSmie ZG|041D0A8 z dnia 19 marca 20A8r., w sprawie wykladni jezykowej
dotycz4cej wykonywania ,dorainej czynnoSci zwiqzkowej", a zawartq we
wczeSniejszym pirimie zastgpcy dyrektora Biura Kadr i Szkolenia CZSW
(BKS- D,AlASl1059 z dn.3 marca br.), gdy? - naszym zdaniem - nie spetnione
zostalo wyrazone przez nas oczekiwanie, dotycz4ce ,,zaprzestania dziatait
podwazaj qcych niezalemoSc i samorz4dno$6 Zwiqzkt" .

Ponadto, czhottkowie Zarzqdu Gl6wnego pragnQ. wyrazic swoje przekonanie,
ze osobista obecnoSi Pana Dyrektora Generalnego na kolejnych obradach Zarzqdu
prryczyni sig do poprawy wzajemnej komunikacji, co pozwoli unikn46 eskalacji
dziatafi Zwiqzku w celu obrony swoich ustawolvych praw, jak r6wniez
zaangalowania w konflikt Federacji Zwiryk6w Zawodowych StuZb Mundurowych
or az naszej og6lnopol skiej centrali F orum Zwiryk6w Zawodowych.

Dlatego teL, w chwili obecnej oczekujemy tak2e na vqtzrraczenie terminu
spotkania Pana Dyrektora Generalnego z Prezydium Zarzqdu Gl6wnego NSZZ
FiPW.

ZaZarz4d Glowny NSZZ FiPW:


