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,,Choć byście mieli najlepsze ustawy, najlepszych sędziów, to, jeżeli nie będziecie

mieli zdolnych wykonawców kary, mozecie ustawy wyrzucić do kosza, a wyroki spaliĆ".

Twórca systemu penitencjarnego wybitny niemiecki prawnik Karl Krohne

jednoznacznie określił podstawowy warunek odpowiedzialny za rea|izację pryncypiów

Państwa, jakim jest jego bezpieczeistwo. Jest nim właściwy personel. Kraje zachodniej

cywilizacji kierując się powyzszymi zasadamt, w swojej praktyce przekonani są o ich
słuszności i zasadniczym znaczeniu dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Pryncypia powyzsze znalazły także odzwierciedlenie w przyjętej przez Pństwo
polskie dnia 11 stycznia ż006r. Rekomendacji Rec. (2006) 2 Komitetu Ministrów Rady

Europy w sprawie Europejskich Reguł Więziennych. Polska przyjmując powyższe Reguły

zobowiązaŁa się do przestrzegulia w prawodawstwie, polityce i praktyce Zasad zawartych

w,,Konstytucj i Więziennej " P aństw Europej skich.

Jedna z podstawowych Zasad określonych w Części V stanowi,' Że przyznaje się

pierwszeństwo przestrzeganiureguł dotyczącychpersonelu więziennego, którego świadczenia

i warunki zatrudnienia odzwierciedlać będą charakter pracy w ramach organu wymiaru

sprawiedliwości, a oferowana pensja będzie na tyle atrakcyjna, aby zatrudnic i zatrzymać

w słuzbie odpowiedni personel. Ponadto zawodowy personel więzienny jak stanowi



Reguła Nr 76 winien być uwaznie dobierany, należycie przeszkolony, opłacany jak

pracownicy wykwalifikowani oraz posiadający status wzbudzający szacunek cywilnej części

społeczeństwa.

szanowna pani premier,
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i Pracowników Więziennictwa w poczuciu odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa
państwa Polskiego jak równiez kształtowania polityki kadrowej sprzyjającej doborze

i utrzymaniu właściwego personelu więziennego, zwIaaa się do Pani Premier o wprowadzęnie

powyższych Zasad, atakżę polityki zapevłniającej bezpieczeństwo obywatelom, warunkujące

rozwój i dobrobyt społeczeństwa.

Wieloletnie wrzęczenia finansowe f,rnkcjonariuszy, niestabilność warunków służby

oraz brak poczucia wparcia ze strony Państwa Polskiego za praworządne dzińania
funkcjonariuszy, spowodowała niespotykaną do tej pory fluktuację doświadczonej kadry.

Odejścia wykwalifikowanej kadry, mało atrakcyjne uposażenia funkcjonariuszy, trudna,

stresująca i odpowiedzia\na słlżba spowodowała powazne zakłócenia w doborze i utrzymaniu

właściwego personelu. Z niepokojem obserwuj emy rodzące się bardzo negatywne zjawiska

i próby nawiązywania nielegalnych kontaktów środowisk przestępczych z fuŃcjonariuszami,

które prowadzió mogą w dłuższej perspektywie do odrodzenia się zorganizowanych grup

przestępczychzagrńających w powaznym stopniu bezpieczeistwu Państwa Polskiego.

Bezpieczeństwo jest najbardziej poządanym ,,produktem" społeczeństwa

demokratycznęgo, ukierunkowanego na rozwój i dobrobyt, jednakże jego dynamika

uza|ężniona jest od jego, jakości oferowanego ,,produktu" , który z kolei ściśle połączony jest

z zapewnieniem odpowiednich instrumentów prawnych oraz właściwych warunków słuzby

w tym uposażeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych więziennictwa. Pragniemy

nadmienió, że Służba Więzienna nie była nigdy objęta ustawą modernizacyjną jak pozostałe

słuzby. Modernizację Służby Więziennej wziął na swoje barki Dyrektor Generalny, który

z tak nikłych środków próbuje dostosować słuźbę Więzienną do standardów europejskich.

szanowna pani premier.

Mamy świadomość ogromnej odpowiedzialności Pani za zrownoważony rozwój

Pństwa Polskiego, wiemy także jak bardzo trudno zaspokoió potrzeby róznych grup

społecznych. Dlatego teź deklarujemy daleko idącą współpracę w tworzeniu warunków

sprzyjających rozwojowi społeczeństwa. Silne, stabilne i dobrze rozwijające się Pństwo
gwarantujące obywatelom dobrobY, to Państwo dobrego prawa właściwie regulującego

wzajemne powinności. Gwarantem powyższego są profesjonalne, dobrzę przygotowane

i opłacane słuzby stojące na straży przestrzegania porządku prawnego.

Brak jasnej i spójnej polityki finansowej odnośnie uposazeń funkcjonariuszy, zmulsza

Organy Centralne Pństwa do zawięszania etatów i czasowego wprowadzania wakatów, aby

w minimalnym chociażby stopniu zabezpieczyc przyna\eżne świadczenia pienięzne

wynikające z regulacji ustawowych. Opóźnianie awansów, brak gwarantowanych w Ustawie



podwyzek lub waloryzacji prowadzi do pogłębiania się zubożenia personelu więziennego, co

bardzo często w połączeniu z autokratycznym stylem zarządzania prowadzi do wypalenia

zawodowego i jest przyczyną odejść ze służby wielu wartościowych i doświadczonych

funkcjonariuszy.
W trosce o zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczęństwa Państwa jak również

jego dynamicznego rozwoju jesteśmy gotowi do ścisłej współpracy. Jednakże ze strony

Ministerstwa Sprawiedliwości w osobie pana Jakuba Goździkowskiego Dyrektora Gabinetu

Politycznego skutecznie jest to nam utrudniane. Jest to w jawnej sprzeczności zPani słowami

wygłoszonymi w programie Rządu gdzie wypowiada Pani słowa cyt... . ,,BliZej lldzi, bliżej

społeczeństwa, blizej spraw obywatelskich". Czy dialog społeczny ma tak wyglądać?
Chyba, że komuś na tym bardzo zależy, aby dyskredYować Pani przedsięwzięcia.

Zapevlniamy Panią Premier, że NSZZ FuŃcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

oraz środowisko zawodowe flrnkcjonariuszy i pracowników więziennictwa zawszę znależytą
starannością wypełniać będzie zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu, liczymy takżę na

wzajemną lojalnośó i partnerstwo prowadzące do wypracowania wspólnego stanowiska

satysfakcj onuj ące go wszystkie zainteresowane strony.
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Do wiadomości:

1. Cezary Grńarczyk - Minister Sprawiedliwości
2. Dyrektor Generalny SW
3. Zarządy Okręgowe NSZZ FiPW
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