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Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować Panu Przewodnicżącemu

ża wystoso,\I/ane do mnie zaptosżefie do udziału w zaplano,wanym v/ dniach 10-1,2

wrześńa 201,9 f. posiedzeniu Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego

7-,lvtązku Zawodowego Funkcjonatluszy i Pracowników §fięziennictwa. Osobiście

przyńązuję wielką wa$€ do dialogu społecznego oraż konsultacji z organlzacjamt

repfeżentuią.y-i pr^w^ i interesy środowisk zawodowych z:ńązanych z szeroko

poiętym wymiarem sprawiedliwości oraz więziennictv/em. IJsxlazam, że współpraca,

dyskusja i wymiana poglądów pomiędzy

są konieczne dla przezwyciężat,tta trudności

będą nas wszystkich satysfakcjonowały.

parlarnentarnych i ministerialnych oraz wynikalący ż tego §tułu napięty kalendarz

spotkań i innych powinności służbowych, nie pozwalająmi na osobiste uczestnictwo

w obradach Zarządu Głównego i Głównej I(omisji Rewizyjnej kierowaflego przeż

P ana Przewo dni cżącego zwtązku zawodowego.

Nie ulega wątpliwośc\ ze Służba \Więzienna stanowi jeden z fundamentów

bezpteczeństwa i porządku publicznego w państwie. Chroni społeczeństwo przed

stfoną rządov,lą i stroną społeczną

oraz ww)racowy,ovani 
^ 

roż§ł7ążań, które

I.Jiestety, nagromadzefie obowiązków

Nj jnisttrstrr łl Splarl,it,d]]il,r;śt,i, ,\i, lljazdrllr sk jt } 1, (}(} 1)S(} \\:it r§7a\\ ł,



spfau/cami pfżestępstv/, fesocjalizuje skazanych, orgańzuje i prowadzi oddziały:vanta

penitencjarfle, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie zakładów karnych 1 
^resztó\^r

Śledczych. Stawiane przed rllą zadańa są szczególnie trudne w realtzacji, wiążą się

ż ogfomną odpowiedzialnoŚcią i dbałoŚcią o pftestrżeganie prawa. ZakŁad karny jest

instytucją skomplikou/aną i wieloaspektową. Ma nie tylko tzolować przestępców,

ale również tIoszcżyć się o pfospołeczną zmianę ich postaw or^ż żI77echęcać ich

do kontynuowania działalności przestępczej. Przystosowanie do życia społecznego

osób, któte naruszyły pfav/o, cżęsto w sposób bardzo bezwzględny i zdeterminowany,

to zadańe wymagające nie łlko oddania i poświęcenia, ale przede wszystkim

szczegÓInych predyspozycji, wyjątkowej odporności oraz niezłomnego charakteru.

Korzystając z okazli chciałbyrn złożyć wszystkim funkcjonariuszom

i pracownikom cy,wilnym Służby §fięziennej wyrazy uznańa i szacunku za codzienny

trud, sumienność, zaangażow^fl7e oraz rzeteLne wykonywanie swoich obowiązkow.

Podziękowańa należą się równiez repreżentowanemu prżez Pana Przewodniczącego

z:wtązkovłt zawodowemu, ża nieoceniony wkład w kształtowanie pożytyurnego

wizerunku Służby Więziennej onz za nteustanną walkę n^ rzecż poprawy warunków

pt^cy t płacy w tej formacji.

Sprawy i problemy więziennictwa pozostajL ,v/ stałym zainteresowaniu

Ministerstwa SprawiedliwoŚci. Na przestlżen7 ostatnich czterech lat Ministefstu/o

podjęło sżefeg realnych inicjatyw zmterzających do zapewnienia optymalnych

warunków funkcjonowańa Służby Więziennej w strukturach państwa, zwiększenia jej

skuteczności w ochronie bezpieczeństwa oby,wateli, zachowańa je1 prestlLzll of^z

utnymańa najLep s ze j kadry,

Przede wszystkim, dzięki przychylności parlamefltu, wdrożony został Program

Modemiąaii SłuĄbjlWięęenne1 na lata 2017-2020, obejmujący szerokie spektrum działań

- od zakupu uzbrojenia i poprawy stanu technicznego infrastfuktury budowlanej

więziennictwa, po wzmocnienie konkurencyjności wynagrodzeń funkcjonariuszy

i Pracowników cywilnych Służby V/ięziennej. Było to zadante nie cielpiące zwłoki,

Ponieważ Służba \Więzienna, jako jedyna formacja mundurowa w kraju od czasów



żmlar:y ustroju politycznego w 1,989 r., ńe została objęta kompleksov/ym pfogfamem

modetnizacyjnym.

Wyrazem ztozumieńa dla potrzeb więziennictwa" or^ż woli rozwiązyw^nl^

sPorów §/ duchu dialogu t wzajemnego szacunku było też podpisane ,w, dniu

19 iistopada 2018 r. w \Warszawie porozumienie pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości

oraż fepfeżentowanym pfżez Państwo z:wtązńem zawodowym, kończące akcję

pfotestacyjną funkcjonariuszy i pracowników Służby §fięziennej.

Zauratte lll tym pofozumieniu postanowienia stlona uądowa sukceslwnie

realizuje. Niedawno wydane rozporządzeńe R dy Ministrów z dnla 28 marca 2019

w Ęrawie wielokrotności kwoĄ baąowe1, stanowiące1 Prryciętne uposaĘnie funkclonańusryl SłuĘb1,1

Więryenne1, podwyższyło ów wskaźnik ż poziomu 3,28 do poziomu 3,77

z żastosowaniem do uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej należnych od dnia

1 sqcznla 2019 r. Z kolei za sprawą rozporządzetia Rady Ministrów z dńa 3 lipca

2019 r. ąnieniĄacego roQoąad7,łnie w Ęrawie ąasad wjlnagradąania pracowników niebędąglch

cąłonkami korPusu słuĄb1l rywike1' ąatrudniorlych w uąędach administracli rąądowe1 i pracowników

inrylch jednostek istotrremu zwiększeniu, równie ż od dnia 1 sqcżfia 2019 r., uległy

wynagrod żen7^ pracowników cywilnych Służby §7ięziennej.

Ponadto ustawą z drlta 19 ltpca 201,9 r. o ąrzianie ustaw1l o ąaopatrąeniu emerytalnlm

funky'onańusry Poliii, Agencli BeQiecąeńshła Vewnęhvaegq Ąen7i Vllwiadu, SłuĄĄl

Kontnalwiadu VĘskowego, Słuąb1 Wlwiadu WĘskowego, Centralnego Biura AnĄlkorupryjnego,

Strary Granicąne1, SłuĘbjl Ochron1 Pańshła, Pańshłowy' Straryl Poąarae1, SłuĘĘl Celno-

Skarbowe1 i SłuĘbjl Vięęenne1 oraą ich rodĘn oraą niektórych innlch ustaw wprowadzone

zostały długo puez Państwa oczekiwane żmlaLny w zakresie zaopatrzeńa

emerytalnego, polegaiące w szczegóInoŚci na usunięciu warunku ukończenia 55. roku

życta uprawniającego do nabyci^ prawa do emerytlfy, a także wprowadz ona została

odPłatnośĆ w wysokości 100o/o stawki godzinowej za czas służby funkcjonariuszy

Przekraczaiący 4}-godzinną noffnę, pfzy przyjęciu 6-miesięcznego okresu

tozllczentowego.



Chciałbym podkreślić, że przedstawione wyżei działana Ministerstwa

Sprawiedliwości, w tym zobo,w7ązarn^ podjete w ramach porozumieflla zLw^ftego

w dniu 19 listopada 2018 r., skutkowały i w dalszym ciąu będą skutkować zr7aczącyrn

zwiększeniem napływu środków finansowych do polskiego systemu penitencjafnego,

zarówno w obszarze tnftasttuktory jednostek penitencjarnych i wlposażenia Służby

\x/ięziennej, jak i w zakresie szeroko rozumianego wsparcia i tozwoju kapitału

ludzkiego. Ministerstwo SprawiedliwoŚci w dalszym ciągu pozostanie zaangażo,wane

w spfa\Ify więziennictwa i nadal będzie podejmowało wysiłki zmterzające

do zapewnienia Państwu juk najlepszego środowiska pracy i służby. Pamiętając,

że skuteczna lzolacja i resocjahzacja osób pozbawionych wolności ofaz z^pewn7en7e

b ezpieczeństwa ob},wateli j est nas zym wspólnym celem, ltczę na dalszą kons truktywną

i owocną współpracę ż feprcżentov/anympueż Państwo zvłtązliem zawodowym.
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