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Zarząd ćło*ny Niezaleznego Samorządnego Związku Zawodowego

Funkcjonuri,rrry i pracownikow Więziennictwa po wysłuchaniu sprawozdan|a ze

spotkania swoich przedstawicieli Z Panem Ministrem w dniu 16.09,2022 r,

postanowlł zwróciciię ao pana Ministra w następujących sprawach:

1. pilnej nowelizacji ustawy o służbie więziennej w zakresie wprowadzenia

zasady obligaioryjnej ocńrony prawnej funkcjonariusza Służby Więziennej art 164

Ustawy o Śłuzui. więri..rń.j, 3"z.li wszczęto przeciwko niemu postępowanie

karne o przestępstwo 
'popełnione w związku z wykonywaniem czynności

służbowych.

2.Pilnej nowelizacji ustawy, która wprowadz7ła rozwiązania gorsze niż

w innych słuzbach mundurowych. ciągle dżwięczą nam w uszach słowa

wypowie dz\anę przęz Pana Ministra i powtarzanę przęz wiceministrów Patryka

lut i.go i Michała Wojcika, ze ,,funkcjonariusze Słuzby Więziennej nie mogą mieć

gors{ch przepisów;at nlnrc;onariusze innych słuzb". A poprzez wprowadzenie

io*.iiru.;i urtu*y o słuzbió więziennej opracowanej przez centralny zarząd

Śł,rzuy Więri.nrr.j sprowadza się to do tego, że cytowane wyżej słowa nie

znajdujązadnego potwierdzenia, czego dowodem są np. poniższe zmiany

- delegowania funkcjonariuszabezjego zgodny na okres do 12 miesięcy,

dotychczas 6 miesięcy art 70 pkt 1;

- wydłuże nia zatarcta kar dyscyplinarnych art 260 pkt 2 z 6 do 12 miesięcY.

3. przywrócenie prawa odwołania w sprawach dyscyplinarnYch do Sądow

Pracy, art 263.
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Podkreślamy z całą stanowczośctą, że Ustawa nowellzuJąca ustawę

o Słuzbie Więziennej podpis ana ptzęz Prezydenta RzeczYPosPolitej Polskiej, nie

była poddana tryuo*i k'onsultaóji ze związkami zavłodowymi, dzińającymt

w Słuzbie Więziennej.

Wprowadzen1e nowelizacji Kodeksu Karnego Wykonawczego, ktory na

kazdym etapie był wspierany i pozytywnie opiniowany przez NSZZ FipW,

znowe\izacją ustawy o Służbie Więziennej, zdan\em NSZZ FipW jest poważnym

błędem kieiownictwa słuzby więziennej, a zwłaszcza Dyrektora Generalnego

lact<a Kitlińskiego. Naszym zdaniem Generał Kitliński utracił zdolnoŚĆ kięrowania

słuzbą więzieńą, dlatego do ustawy zostały wprowadzonę rozw\ązania gorsze niż

w innych'służbach mundurowych, Iecz dających mu prawo do zarządzania

strachem. Nalezy wspomni ec, iż, Dyrektor Generalny otrzymał juz dwukrotnie

wotum nieufności od związku zawodowego Za probę wprowadzenia własnego

projektu zmiany Ustawy o Słuzbie Więziennej, a odrzuceniu wspólnie

opracowanego projektu przez przedstawicieli Ministerstwa SPrawiedliwoŚci,

Centralne go z*iąrku Służby Więziennej i Niezaleznego Samorządnego Związku

Zawodowógo Funkcjonariuszy i pracownikow Więziennictwa, wykorzystując

zmianę na stanówisku Wiceministra SprawiedliwoŚci nadzorującego

Więziennictwo. A zatem mamy prawo domniemywać, żę dlatego zna\ań się

w Ustawie SW zapis o powoĘwaniu na stanowiska aż do zastępcy kierownika

działu. Działania ie mują na celu osłabić struktury związku, poniewaz od tego

momentu osoby te nie mogą pełnić funkcji zwtązkov,rych, a do tej pory pełniĘ,

Wprowadzenie tego zapiiu 
- 
stoi w jawnej sprzeczności z przepisami już

obowiązuj ącymi w Rzeczypospolitej .

Dyrektor Generalny oparł swoją politykę na "łamaniu kręgosłupów" kadrze

dowodcŹej , przez zasiąpienie mianowania na powołanie na stanowiska

kierownic zę do Zastępcy ńiero*nikaDzińu włącznie. Takie rczwiązanie znacznie

osłabia pozycję kierownikow w stosunku do Dyrektorów, a w konsekwencji

*p.o*uó za autokratyczne i absolutn e rządy Dyrektora Generalnego. Zarządzanie

stiachem jest bardz Ś złym rozwiązaniem niegodnym państwa prawa i przypomina

koncepcje "zywcem wzięte" z czasow słusznie minionych.

Ządamy zaprzestania wybió rezęgo karania funkcj onariuszy, niezdolnYch do

wykonywania oblwiązkow słuzbowy ch ze względu na stan zdrowia, polegającej

na obnizaniu dodatkow słuzbowych, tylko z powodu absencji chorobowej.
przypominamy, że lekarz wydający zaświadczenie o czasowej niezdolnoŚci do

p.uóy kieruje się posiadaną wiedzą i doświadczeniem, które nie może bYĆ

podwaZan e przez pizełoZonych służbowych, nie posiadających wiedzy w zakresie

medycyny l l..Ź.niu, tylko na podstawie poleceń Dyrektora Generalnego,
przypominamy, że funkcjonariusz na Izw. zwolnieniu lekarskim otrzYmuje tYlko

80% naleznego ,rpo.ur.rrla. Jest pomijany w przyznawaniu nagród uznaniowYch,

gdzie głownym elementem jest tzw. absencja chorobowa) ma też z tego tytułu

óvn zuiątzw. nagrodę roczną, proporcjonalnie do ilości czasowej nieobecnoŚci.

stanowczością, Ze Ustawa nowelizująca Ustawę
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Ządamy zaprzestania wybiorczego wydawania w trakcie czasowej

niezdolności do piu.y, opinii o nieprzydatności na zajmowanym stanowisku,

funkcjonariuszom znienaganną opinią słuzbową, pełniących słuzbę nawet

kilkanaście lat, tylko z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego, które wg

przełożonych powoduje utratę dyspozycyjności. Decyzja lekarza o konieczności

)uprrestuiiu świadczónia służby na określony czas jest nieza|eżna od woli

frnkc.iona.iusza, a leczenie i korzystanie ze zwolnień lekarskich jest

niezbywalnym prawem kazdego obywatela Polski,

I)ważamy, żQ w celu usprawnienia zarządzania funkcjonariuszami

i pracownikami konieczna jest dalsza reforma dodatkow za wYsługę lat i dodatkow

słuzbowych, w takim kierunku, aby zachęcić do pozostania w szeregach SłuzbY

Więziennej funkcjonariuszy ze stażem 15 i więcej lat. Wprowadzone tzw. dodatki

.noiy*u.yjne doty cząwyłącznie kadry zę stażem co najmniej 25 lat,

Nie zgadzamy się z polityką deprecjonowania znaczenia NSZZ FiPW
prowadzoną i popieraną przez Dyrektora Generalnego Jacka Kitlińskiego,

przejawiającą się min w:

- pomijaniu NSZZ F'iPW w uroczystościach słuzbowych i państwowych w całej

strukturze Słuzby Więziennej ;

- braku udziału Przewodniczących właściwych Zarządow NSZZ FiPW
w odprawach i wideokonferencjach słuzbowych, co prowadzi do braku

transparentności podejmowanych przez przełożonych decyzji, licznych

przeąamań, niedomówień, ktore bardzo zle wpĘwająna nastroje panujące wŚrod

funkcjonariuszy i pracownikow Słuzby Więziennej ;

- zawłaszczaniu lub utrudnianiu organizacji wielu imprez sPortowYch

podnoszących tężyznę ftzyczną funkcjonariuszy i pracowników, które od

powstania NSZZ FipW były reali zowane poprzez Związek zawodowy, ktory był

inicjatorem tych imprez przy wspołpracy z Radą Sportu. W dniu dzisiejszym

zmięnia się to w ,,t"ut, jednego aktora" czyli rywalizacja o puchar Ministra

Sprawiedliwości z totalnym wyłączeniem strony społecznej. I tylko na te LmPreZY

funkcj onariusze otrzymuj ą oddelegowania;

- brak przejrzystości w sprawie korzystania funkcjonariuszy z mozliwoŚci

wypoczynku w Ośrodkach Doskonalenia Kadr Słuzby Więziennej i OŚrodkach

Szkolenia Słuzby Więziennej, głownie jeżeIi chodzi o zasady wyzywienia

i zakwaterowania, ktore w nowym zarządzeniu Dyrektora Generalnego daje Pełną
dowolność Komendantowi Ośrodka. Naszym zdaniem te oŚrodki stają się bazą

wypoczynkową dla ścisłego kierownictwa Słuzby W i Vipów zpoza słuzby;

- braku konsultacj i przy wydawaniu zarządzeń i instrukcji Dyrektora Generalnego

doĘ czących funkcj onariuszy i pracownikow Słuzby Więziennej .



Panie Ministrze, NSZZ FiPW nigdy w swojej ponad 30-sto letniej historii
nie działał na niekorzyśc funkcjonariuszy i pracowników Słuzby Więziennej,
zawsze dbał o dobre imię i etos Naszej formacji, nigdy nie podjął działań, które
mogĘby godzic w bezpieczeństwo osobiste funkcjonariuszy i pracowników albo
grożących naruszeniem bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa. Dlatego nie
mozemy się zgodzic z narracją prowadzoną przez Dyrektora Generalnego i jego
najbliższych współpracowników, ża nasze działania polegające min na
przeciwstawieniu się zĘm rozwiązaniom nowelizowanej ustawy, a także
terminowi jej wprowadzenia, w zbiegu z nowelizacją KKW, prowadzą do
naruszenia bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych i słuzących w nich ludzi.
Podkreślamy, żeNSZZ FiPW zrzeszający ponad 12 tysięcy członków zawszę stał,

ibędzie stał na straży poszanowania prawa i godności funkcjonariusza
ipracownika Słuzby Więziennej i zawsze będzie się przeciwstawiał wszelkim
działaniom mającym na celu ponizenie godności funkcjonariusza i pracownika
albo obniżeniajego poziomu bezpieczeństwa w trakcie wykonywania obowiązków
słuzbowych, ale także po ich wykonaniu. Dlatego zawsze będziemy negatywnie
opiniowac, a także podejmować wszelkie działania, przewidziane prawem, żeby
proponowane zapisy aktów prawnych dbaĘ o dobro funkcjonariuszy
i pracowników a rozwiązania w nich przewidziane były co najmniej
porównyw a|nę z rozwiązaniami w innych służbach mundurowych.

Obecnie zarządzanie Słuzbą Więzienną polega na:

- zwoływaniu przez Dyrektora Generalnego codziennych wideokonferencji,
które niepotrzebnie absorbują czas Dyrektorów, którzy w tym czasie mogliby
bardziej skupić się na problemach swoich jednostek oraz lepszym zarządzaniu
podlegĘmi funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi;

- wydawaniu podczas wideokonferencji, ustnych poleceń, często nie do
końca zgodnymi z obowiązującymi przepisami, za ktore nie bierze
odpowiedzialności Dyrektor Generalny i j ego naj bliZsi współpracownicy;

- ochronie wyżsrych przełozonych za poważne uchybienia a wyciąganiu
konsekwencji względem funkcjonariuszy ztzw.,,pierwszej linii" zanajdrobniejsze
uchybienia (często nięzalężnie od nich) PrzyL<ład takiego postępowania
przedstawiliśmy na spotkaniu a dotyczy Dyrektora Zakładu Karnego
w Wojkowicach.

Liczymy na to, ze słowa wypowiedziane przez Pana Ministra na spotkaniu
o nowelizacji ustawy o SW zostanąprzekute w cryny.

Z Po uca,gu,JŁn^

Wyk.: 2 egz.

1,. Adresat
2. ala

[,IRZ [rw()DN.I CzĄCY
Z^RZĄD|J GŁO\YNTGO

Niezależnąo Samoządnąo Zwiąku Zawodowąo
Funkcjonariuszy i Pracowf ów V/ięziennictwa

cr,,uYł,tfr


