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Komunikat po spotkaniu przedstawicieli 

Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa  

z Panem Ministrem Sprawiedliwości Markiem Biernackim 
 

 

W dniu 13 listopada 2013r odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Zarządu 

Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa z Ministrem 

Sprawiedliwości Panem Markiem Biernackim. Zarząd Główny NSZZF i PW reprezentowali:  

 

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZF i PW - Czesław Tuła  

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZF i PW - Dariusz Grajczyński  

Członek Zarządu Głównego NSZZF i PW - Paweł Altwasser     

 

Na wstępie przedstawiciele Zarządu Głównego NSZZF i PW wręczyli Panu 

Ministrowi pamiątkowy medal z okazji obchodów Święta Niepodległości. W trakcie 

rozmowy Pan Minister Biernacki ze zdziwieniem i oburzeniem przyjął informacje o braku 

zaproszenia dla przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZF i PW na zorganizowane przez 

Służbę Więzienną obchody Święta Niepodległości, które odbyły się 8 listopada br. w 

Gdańsku. Pan Minister przeprosił za powstała sytuację, dodając, że taki styl kontaktów ze 

związkiem zawodowym jest nie do przyjęcia i nie znajduje jego akceptacji.   

 

       Następnie omówiono sposób realizacji przesuniętych środków finansowych na 

nagrody dla pracowników cywilnych w kontekście pisma Pana Dyrektora Generalnego 

Służby Więziennej oraz przedstawione osobiście przez Pana Dyrektora Generalnego SW 

stanowisko w tej sprawie na posiedzeniu Zarządu Głównego NSZZF i PW w Sulejowie we 

wrześniu br. (nagrody miały być formą rekompensaty za brak podwyżek wynagrodzeń dla 

pracowników cywilnych obejmującą wszystkich pracowników w kwocie nie niższej niż 350zł 

na osobę). 

 

          Kolejnym tematem były przykłady związane z brakiem rzetelnej ochrony prawnej 

funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w przypadku czynnej i werbalnej napaści 

w trakcie wykonywania czynności służbowych jak i poza służbą.   

 

     Następnie poruszono tematykę związana z atmosferą w służbie, podano przykłady łamania 

ustawy o związkach zawodowych, działania zmierzające do skonfliktowania funkcjonariuszy 

w jednostkach. Strony zgodnie uznały, że takie działania wpływają negatywnie na 

bezpieczeństwo funkcjonariuszy i pracowników.  

 

Wymieniono przykłady z okręgów: OISW w Wrocławiu – ZK Nr 1 Wrocław, OISW 

w Opolu -ZK Nr 1 Strzelce Opolskie, OISW Koszalin - AŚ Słupsk, OISW w Białymstoku – 

ZK Grądy Woniecko, AŚ Hajnówka, OISW w Łodzi – ZK Płock, OISW w Poznaniu – AŚ 

Zielona Góra, OISW w Gdańsku - ZK Kwidzyn. 

  

 

 

 

 



 

Podjęto następujące ustalenia:  

 

- Pan Minister uznał za priorytetową sprawę ochronę prawną funkcjonariuszy i pracowników 

Służby Więziennej i oczekuje propozycji kompleksowych uregulowań w tej kwestii, głównie 

o charakterze prawnym.  

 

- W związku z nieprawidłowościami realizacji rekompensaty finansowej dla pracowników 

cywilnych Związek Zawodowy wystąpi z pismem do Ministerstwa Sprawiedliwości o 

wyjaśnienie rozbieżności między podjętymi ustaleniami a ich realizacją i wyciągnięcie 

ewentualnych konsekwencji służbowych w stosunku do winnych powstałej sytuacji.  

 

- Związek Zawodowy przedstawi Panu Ministrowi przypadki naruszenia Ustawy o Związkach 

Zawodowych, przepisów pragmatycznych oraz przykłady działań negatywnie wpływających 

na atmosferę w jednostkach penitencjarnych.  

 

Kończąc spotkanie Pan Minister Marek Biernacki zaprosił przedstawicieli Zarządu 

Głównego NSZZF i PW na kolejne spotkanie w celu oceny realizacji podjętych ustaleń oraz 

rozmowy w kwestiach finansowych i etatowych dotyczących funkcjonariuszy i pracowników 

cywilnych w styczniu 2014r. 

   

   
 

Przewodniczący Zarządu Głównego 
NSZZF i PW 

 

(-) Czesław Tuła 

 
  


