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Zarząd Główny zwralaYię do Pana Ministra w trybie pilnym o udzielenie
informacji dotyczącej reorganizacji Okręgowych Inspektoratów Słuzby
Więziennej. O tej decyĄi Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW został
poinformowany przez Dyrektora Generalnego SW telefonicznie poźnym
wieczorem w dniu wczorajszym. Informacj a dotycryła tylko kwestii łączenia
i likwidacji cńerech okręgów. Podczas rozmowy Przewodniczący zwrócił się
z prośbą o oficjalne pismo informujące związek zawodowy o szczegółach tej
reorganizacją, ponieważ są to bardzo istotne sprawy i doĘczy to wielu
funkcjonariuszy i pracowników SW oraz członków NSZZ FiPW którzy korzystają
z prawa wynikającego z ustawy o związkach zawodowych jak i rozporządzeń
Rady Ministrów (ochrona prawna działaczy związkowych).

Kolejny raz zvvracamy się do Pana Ministra, stramika praworządności
w Naszej Ojcryźnie, aby to prawo było równięż stosowane i wdrńanę
w Ministerstwie Sprawiedliwości, w tym przypadku w Sfuzbie Więziennej.
Występowaliśmy juz pismem z dnia 5 pńdziernika 202I r. L.dz.ZG/I57/202]
o informacje, czy są prowadzone jakiekolwiek prace legislacyjne związane
z reorganizacją jednostek organizacyjnych SW i do dnia dzisiejszego nie
otrzymaliśmy odpowiedzi. Informujemy, że wyczerpiemy wszelką drogę prawną
w Rzeczapospolitej Polskiej i nie tylko, zwracĄąc się do niezależnych instytucji,
które wypowiedząsię w tej sprawie.

Panie Ministrze, związek zawodowy nie neguj e decyzji podejmowanych
przęz Pana Ministra, do których podejmowania jest Pan uprawniony, ale
kwestionuje i nie akceptuje takiego procedowania przez Ministerstwo
Sprawiedliwości. Zawsze Panie Ministrze podkreśla Pan, że dobro ludzi Naszej
Formacji, to priorytet w Pana działaniu. dlatego kierując to pismo liczymy na
szybką i konkretną odpowiedź,nacechowaną tą troską zPana strony.

Wyk.:4 egz.
1. adręsat
2. Michał Woś Wiceminister Sprawiedliwości
3. gen.Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Sfużby Więziennej
4. ala
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