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APEL 

 
Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

 

w związku z tym, że w ostatnim czasie otrzymuję wiele zapytań i dopływają 

do mnie informacje od funkcjonariuszy Służby Więziennej o tym, że strona 

służbowa wpuszcza w załogi jednostek organizacyjnych Służby Więziennej 

„wirusa” aby oskarżyć i obciążyć  NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników 

Więziennictwa o to, że Nasz Związek proponuje wprowadzić waloryzację 

wynagrodzeń w 2023 roku w miesiącu kwietniu, a nawet w maju pragnę 

sprostować i poinformować Was, że to jest kłamstwo!  

Należy sobie postawić pytanie dlaczego jest brak reakcji strony służbowej 

na propozycję Rządu tak niskiej waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy  na 

poziomie 7.8 %? Chyba to o czymś świadczy, prawda?  

Pragnę Was poinformować, że na posiedzeniu Prezydium Rady Dialogu 

Społecznego miałem za zadanie przedstawić stanowisko central Związkowych, 

które dotyczyło płacy minimalnej, stawki godzinowej i waloryzacji uposażeń oraz 

wynagrodzeń na 2023 rok. Stanowisko wcześniej wypracowane wspólnie przez 

centrale Związkowe jest niezmienne, w którym domagamy się, aby wysokość 

waloryzacji  w 2023 roku była na poziomie co najmniej 20 %.  

To my kolejny raz walczymy o płace i inne świadczenia a strona służbowa 

tylko przytakuje propozycjom rządu i  na dodatek  wprowadza złą atmosferę 

produkując „ Anonimową Kłamliwą Ulotkę „ oraz bezprawnie poleca kadrze 

kierowniczej, poczynając od dyrektora okręgowego a kończąc na zastępcy 

kierownika działu rozpowszechniać ją poprzez wysyłanie na telefony i inne 

nośniki prywatne funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w jednostkach 

organizacyjnych Służby Więziennej, jednocześnie wydaje polecenie niejawnie,  

(telefonicznie oraz na odprawach za pomocą wideokonferencji) wprowadzając 

bezwzględny zakaz rozpowszechniania naszej informacji skierowanej do  

 



funkcjonariuszy i pracowników SW o tym,  co zostało zabrane i jakie niekorzystne 

zapisy wprowadza nowelizacja ustawy o Służbie Więziennej.  

Poleciłem wręcz, co nie często stosuje Koleżankom i Kolegom 

Przewodniczącym i wszystkim członkom ZG i GKR o zbadanie tych nieprawnych 

przedsięwzięć  strony służbowej i skrupulatne opisanie ich oraz przedstawienie 

tego  na posiedzeniu Zarządu Głównego, podczas którego podjęte zostaną 

stosowne kroki prawne wobec tych osób. Aby nie było jak w słynnych procesach 

cyt. „… ja tylko wykonuję polecenie wyższego przełożonego”.  

Ponadto zleciłem kancelarii prawnej porównanie dwóch informacji 

związanych z nowelizacją ustawy o Służbie Więziennej będących w obiegu 

(CZSW i Związkowej) celem odpowiedzi na pismo Dyrektora Generalnego SW 

gen. Jacka Kitlińskiego z dnia 8 września 2022 roku, która to informacja niesie za 

sobą skutki i jakie zagrożenie ze strony osadzonych? 

Wprowadzając jednocześnie nowelizację Kodeksu Karnego Wykonawczego 

i ustawy o Służbie Więziennej, która zabiera wiele korzystnych uprawnień 

uzyskanych w 2010 r. w drodze konsensusu ówczesnej władzy a NSZZ 

Funkcjonariuszy  

i Pracowników Więziennictwa, jest największym w dziejach naszego Państwa 

błędem decydentów strony służbowej i akceptacją tego przez kierownictwo 

resortu.  

 

Dlaczego to niech każdy odpowie sobie sam. 

 

 Powtórzę raz jeszcze z całą stanowczością, że Związki Zawodowe nigdy 

w dziejach Służby Więziennej czyli przedwojennych jaki i powojennych nie 

działały i nie będą działać na szkodę i ograniczenia uprawnień 

funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa!!!  

Niejednokrotnie na przestrzeni 32 lat istnienia w Służbie Więziennej 

NSZZFiPW dał wiele powodów do zadowolenia z wywalczonych uprawnień  

i wzrostu uposażeń co jest niezaprzeczalne, ale to obecne kierownictwo strony 

służbowej zaproponowało zabranie i pomniejszenie uprawnień  

w znowelizowanej ustawie o SW i jeszcze próbuje negatywne skutki zrzucić 

na NSZZFiPW.   

 

 

 

Z poważaniem 

Wyk. 1 egz.: 

 a/a 

 


