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Uchwala Nr 151 -VI12008
Zarz1du Gl6wnego NSZZ FiPW

z dnia 17 wrze6nia 2008r.

W zwiqzku z otrrymaniem licznych krytycznych uwag, dotyczqcych sposobu
wdrahania programu: ,,Centralna Bsza Danych Osdb Pozbawionych Wolnoflci
Noe. NET", Zarzqd Glowny NSZZ Funkcjonariusry i Pracownik6w Wiqziennictwa
poddal ocenie niniejsry problem.

W ocenie Zarzqdu Gl6wnego NSZZ FiPW kolejne etapy wprowadzaria powyzszego
programu zostaly przygotowane w oderwaniu od reali6w sluzby, co skutkuje
ulomnym procesem j.go wdrahartia, oraz nadmiernym zbiurokratyzowaniem sluzby.
Dodatkowym i negatywnym efektem tego procesu jest, w konsekwencji,
przenoszenie odpowi edzialno6ci z autor6w tego programu i decydent6w na
funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych wigziennictwa, l<t6rzy zmuszeni sE
realizowa6, nieprzemySlane do korica, polecania stuzbowe.

Do podstawowych wad wdralanego programu nalehew szczeg6lno6ci:

1. brak wlaSciwego technicznego przygotowania jednostek podstawowych do
wdrozenia przedmiotowego programu. Brakuje sprzgtu komputerowego w
jednostkach, a posiadany jest nrfiy. .

2. powszechny brak czytnik6w i kart dostgpu do programu, uniemolliwia
terminowe realizacjg wydawanych kolej no poleceri sfuzbowych.

3. brak artalizator6w programu w jednostkach podstawowych.
4. brak nalegego przygotowania logistycznego i kadrowego.
5. system jest powolny ibardzo czpsto sig zawiesza.
6. program jest zbyt skomplikowany i malo crytelny. Na prryklad wprowadzente

rozmowy wstEpnej, po przetransportowaniu, wymaga otwarcia licznych
zaldadek i wprowadzania danych zbEdnych lub informacji nie do ustalenia.

7. program przyjmuje dane sprzeczrre, a ponadto nie wykazuje niezgodnoSci
danych blEdnych. Mozna wpisa6 absurdalne dane (np.: 150 gocz.przepustki,
1 kg. Wagi ciala, cry 1 cm. wzrostu) kt6re sg przyjmowane. Moze to
spowodowad dalsze blgdne decyzje podejmowane wobec skazanego.

8. organizacja szkoleri informatycznych funkcjonariuszy nie nadqia za procesem
wdralania programu, co blokuje jego skutecznqrealizacjg. Program jest stale
modyfikowany co w praktyce powoduje, 2e ftenerry nie se w stanie
przeszkoli6 pozostatych uzytkownik6w, gdy? ich wie dza staje sig nieaktualna.



2

9. niewlaSciwie zaplanowany spos6b i terminy wprowadzaria kolejnych etap6w
programu. Powoduje to gwahowny wzrost nadmiernego obciqzania
funkcjonariuszy dodatkowymi i czasochlonnymi obowi4zkami sluzbowymi,
a jednoczeSnie uniemolliwia im wlaSciwq realizacjg ich podstawowych
zadan. Stwarza to r6wniez bezpo6rednie zagrohenie dla prawidlowego
funkcjonowania jednostek organizacyjnych StuZby Wigziennej ? poprzez
utrudnianie realizacji ich ustawolvych zadan.

l0.czEsta zmianawczeSniej wydawanych polecerl powoduje koniecznoS6 ci4glego
powracania do juz wykonanej pracy. Ponadto, chaotyczrtofil wprowadzania
kolejnych etap6w wdrahania programu (bez analizy dotychczasowych efektow)
powoduje, 2e wprowadzony blad przez pracownika innego dziatu (na
podstawie wczeSniejszego polecenia, a potem zmienionego) nie mohe byd
zweryfrkowany przez pracownika innego dzialu, a zauwahony btqd musi
powieli6, lub czekac na jego weryfikacjg przez dziat, w kt6rym btqd powstal.

ll.terminy realizacji kolejnych zadah s4 zdecydowanie za krotkie, np.: jeden
dzieh, a ich wielo66 nie pozwala na terminowq realizacjE wczeSniej
zaplanowanych zadah stuzbowy ch.

l2.koniecznoS6 prowadzenia r6wnolegtej dokumentacji (elektronicznej i
tradycyjnej) skutkuje wykonywaniem podw6jnej pracy. W takim trybie sq tez
realizowane sprawy skazanych, np.: pro5by o przetransportowanie, itp.
W praktyce powoduje to parali? pracy wychowawcy, zastEpuj4c j"go
dotychczasowepracQ ze skazanym prace z komputerem.

l3.nieuzasadnione jest (szczeg6lnie w zaldadach karnych bez oddzial6w
aresztolvych) aby dzialy penitencjarne przejmowaty dodatkowo obowi4zki
ewidencyjne, np.: inicjowanie transport6w, cry rozmieszczanie skazanych
(modem ewidencyjny). Pozostaje to w sprzeczno6ci z obowiqn$qca Instruk.jq
Nr 712003 Dyrektora Generalnego Sluzby Wigziennej z 9 wrzesnia 2003r.
w sprawie transportow ania skazanych.

l4.nadmierne rozbudowanie modulu penitencjarnego wydaje siQ by6 sprzeczne
z obowiqzujqcymi przepisami penitencjarnymi, w tym takie z Zaruqdzeniem
Nr 2/04 Dyrektora Generalnego SW z'dnia 24lutego 2004r.

l5.program realizowany jest na podstawie projekt6w i poleceri wydawanych w
formie listowej lub mailowej, a nie na podstawie przepis6w prawnych.
Wydawane kolejne polecenia bardzo czgsto nie se sygnowane jakimkolwiek
podpisem i pozostajEw sprzeczno5ci z poleceniami wczesniej wydanymi.

Ponadto, szczeg6lne zaniepokojenie Zarzqdu Gl6wnego budz4 docieraj4ce do
nas, informacje, 2e w przypadku niewlaSciwego, lub nieterminowego - w ocenie
decydent6w wykonania ich poleceri, wyciqgane bedE surowe konsekwencje
dyscyplinarne wobec funkcjonariusry realizuj4cych wdrazanie przedmiotowego
programu. Zdaniem Zarzqdu Gl6wnego takie podejScie do funkcjonariuszy jest
wysoce niestosowne i nieusprawiedliwione, zvvlaszczla) 2e wydawane im polecenia
sEchaotyczne, czasami sprzecrrre ze sobq anajczEsciej wielokrotnie zmieniane.
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Dlatego teL proces wdrahania programu Noe.NET oceniamy negatywnie. Nasrym
zdaniem, nacechowany on jest dulqprowizorycznosciq oraz brakiem przewidywania
dtugofalowych konsekwencji. W zwi4zku z Wm,, w dobrze pojEtym interesie SluZby,
oczekiwad bEdziemy od Dyrektora Generalnego Stuzby Wigziennej podjEcia
zdecydowanych dzialan w celu wyeliminowania zaistnialych nieprawidlowo$ci,
oraz nadania procesowi wdralaria programu Noe.NET wlaSciwego biegu.

ZaZarzqd Gl6wny NSZZ FiPW:


