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Zanqd Gl6wny NSZZ FiPW Funkcjonariuszy i Pracownik6w WiEziennictwa ,
bqdqc jedynym ustawowym reprezentantem interes6w os6b zatrudnionych w Sluzbie
Wigziennej pragnie wyrazic krytyczne stanowisko wobec nastgpujqcych zjawisk,
wymienionych ponizej, maj4cych miejsce w ostatnim czasie w naszej fbrmacji, ktorej
jedynym z najwainiejszych zadah jest ochrona spoleczeristwa przed, sprawcami
przestQpstw:

t. zauwalalna jest postEpujqca marginalizacja organizacji zwi4Tkowej w
ksztattowaniu warunk6w sluzby, poprzez tamanie podstawolvych praw
zwiqzkowych wynikajqcych z ustawy o zwiqzkach zawodowych, tj.
prawa do informacji - przejawiajQca sig m.in. brakiem udziafu dzialaczy
zwiqzkowych w odprawach sfu2bowych. Powoduje to pomijanie zwiqzku
zawodowego jako ciaia opiniotworczego i doradczego. Tym bardziej
bulwersuje fakt, 2e coraz czgsciej jako czynniki z glosem doradczym i
opiniotw6rczym ustanawia siQ osoby oraz organizacje, bez
odpowiedniego umocowania w ustawach i braku reprezentatywnosci.
Standardem ju2 jest utrudnianie realizacji opiniodawczych uprawnieri

zwiqzku poprzez przekazywanie do opiniowania projekt6w akt6w
wykonawczych do nowej ustawy o sfu2bie wiEziennej z oplhnieniem
lub z bardzo kr6tkim terminem do przedstawienia opinii. powoduje to
ogromne trudnoSci z merytorycznqi rzeczowqich ocen4 przez pannera
spolecznego. Jest zjawisko niepokojqce, gdyz zwiqzek zawodowy
stwierdza, ze niektore zapisy w projektach rozporz4dzeh stojq w
sprzeczno6ci z Ustaw4 o Stu2bie Wigziennej, a istniej uzasadniona
obawa, ze uwagi zwiqzku nie zostan4wzipte pod uwagg.
Faktem staje sig pomijanie partnera spolecmego w opracowywaniu zasad
i kryteri6w przlznawania nagr6d funkcjonariuszom sw, ale nie do
prryjgcia jest brak poinformowania zwiqzku zawodowego o tych
zasadach i kryteriach wypracowanych przez stronE sluZbowq kiora
zmienia system nagradzania motywacyjnego na rozdawnicry, rodzqcy
frustracjg i zadowolenie wsr6d kadry podstawowej naszej formacji.
Unikanie rozwiq4nvania sytuacji konfliktowych w jednostkach
organizacyjnych wiqziennictwa, zglaszanych przez NszzFipw moze
spowodowai wzrost napipcia oraz eskalacjq proces6w s4dowych z
udzialem pokrzywdzonych fu nkcj onari uszy.
obecne nniany w strukturze slu2by wiqziennej byly omawiane z
organizacjq zwiqSkowq bez prezentacji jakichkolwiek pisemnych
zaloilen, do kt6rych mozna byloby siq odniesd w spos6b konkretny.
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zapominaj4c,2e zmiany warunk6w pracy powinny byi konsultowane ze
zwiqzkami zawodowymi.

VI. w ostatnim czasie samob6jstwa osadzonych w jednostkach
penitencjarnych byty powodem dymisji i odejsd os6b kieruj4cych
resortem i stuzbq. Temat samob6jstw stal sig wiod4cym problemem w
organizowaniu codziennego toku sluzby. W zwiqzku z tym tworzy siq
biurokratycznie rozbudowane procedury i programy . z wypowiedzi os6b
odpowiadaj4cych za organizacjq naszej stuZby wynika, Le nie
dopuszczaj€L one faktu, 2e samob6jstwa s4 zjawiskiem spolecznym.
Wylszy wskaZnik samob6jstw wystQpuje w warunkach wolno6ciowych i
innych krajach europejskich. Ponadto niepokoj4ca wydaje sig zapowiedZ
oceny tych zjawisk na podstawie przeslanek nieformalnych - co wydaje
siE byi dzialaniem nieprawnym.

wI. Sfuzba Wiqzienna posiada okreSlone cele swoj ego dzialania zawarte w
ustawie pragmatycznej i innych aktach prawnych, jednak nieformalna
zmiana priorytet6w ( tj. akcent na samob6jsrwa i ograniczenie
skargowodci wSr6d osadzonych ) doprowadzrla do aksjologicztego
chaosu w podej6ciu do obowiqzk6w slu2bolvych. Przewarto6ciowanie to
oparte jest glownie na tym,2e:

a/ funkcjonujqce programy ograniczenia skargowoici wdr6d
osadzonych tamiq prawo czlowieka do zglaszania swoich zastrze1en
wobec insfyucji paristwowych , zapomina siE o tym , Ze przeciwdzialanie
powinno byc ukierunkowane na tzw. skargowoSd zasadnq
Funkcjonariusze nie mog4 by6 oceniani zperspektywy ilo$ci skarg bez
wzglEdu na ich zasadnoSi.

b/ programy prze c i w dzialania s am ob6j stwom s po wodow aly
abscllutne podporzqdkowanie cel6w okre6lonych w ustawie o Stu2bie
Wigziennej tej tematyce.

c/ biurokratyzacja Slu2by wiEziennej , to mipdzy innymi ocena
naszej formacji w oparciu o dane statystyczne, odnosz4ce siq do
dokument6w w r6znej postaci. Juz w chwili obecnej - najprostsza
metoda wplywu - czyli modelowanie osadzonego wlasnym przykiadem
zostala zaburzona ze wzglqdu na fakt, 2e przeciqtny funkcjonariusz
Sfuzby wiEziennej absolutnqwigkszodi czasu poswiEca.tu p.acq z
wszelkiego rodzaju dokumentami.

Zaczyna nam siq wydawai, ze troska o podmioty naszych dziatah jakimi s4
Spoleczefistwo i osadzeni schodzi na dalszy plan.

Srodowisko , kt6re reprezentujemy na podstawie przepis6w prawa , coraz
bardziej utwierdza sig w przekonaniu, 2e nie jest brane pod u*uge juf.o czynnik
realizujqcy szczyrne cele spoleczne , lecz jako formacja przea, trOiq stawia siq
zadania doralne w zaleilto.ci od osobistych poglqd6w kierujqcych Slu2bq
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