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W związku z napĘwającymi licznymi informacjami dotyczącymi likwidacji lub

zawieszania Oddziałow Zewnętrznych Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa prosi

o ustosunkowanie się do tych informacji i udzielenia odpowiedztnanastępujące pytania:

1) Jeżeli są prowadzonę w/w prace, to ktorych Oddziałów Zewnętrznych one

doĘczą?
ż) Cojest przyczynątakiego działaniai dlaczego, po raz kolejny, tego typu decyzje

są podejmowane bez konsultacji ze stroną społeczną?

Sytuacja ta ma niekorzystny wpĘw na funkcjonariuszy, a pojawianie się w tak

waznych kwestiach jedynie nieoficjalnych informacji przyczynia się do narastającej

frustracji i zaniepokojenia wśród funkcjonariuszy. Działania takie powodują, żę dttża

częśó funkcjonariuszy podejmuje decyzje o odejściu na zaopŃrzenie emerytalne
w czasie, gdy nasza słuzba boryka się z niełatwą sytuacją kadrową. Kierownictwo Służby
Więziennej powinno dołożyć wszelkich starań, aby zatrzymac doświadczoną kadrę

i stwarzać waiunki do pozostawania w słuzbie, a podejmowanie decyzji
o zamykaniu lub zawieszaniu jednostek organizacyjnych przynosi odwrotny skutek.

Jężeli takowę działania są podejmowane, to Zarząd Główny stanowczo im się sprzeciwia
uznając za nięwłaściwe podejmowanie działań, które dotyczą funkcjonarilszy, bez
jakiejkolwiek konsultacji z partnerem społecznym, który reprezentuje tych
funkcjonariuszy, bojących się o swoją przyszłośc. Nadmienić należy, żę zgodnie
z lJstawą o Związkach Zawodowych art. 21 ust. 2: ,,W gńęziach pracy nieobjętych
układami zbiorowymi regulacja warunków pracy i płacy wymaga konsultacji ze

zw iązkami zawodowymi " .

Poniewaz sygnaĘ dotyczące takich działań dochodzą ze wszystkich okręgów
prosimy o pilną odpowiedż w trybie art. 35 kpa i art. 28 ust. 2 ustawy o zwązkach
zawodowych.
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