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Przewodnicząca RDS

PrzewodniczącaFZZ
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W związku z otrzymaną decyzją Prezydium KK Solidarność nr 4lt9
dotyczącej zmiany Ustawy o Słuzbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
z dnia 23 października 2018 roku, która już była opiniowana przez Związki
Zawodowe w ubiegłym roku i nie było tam propozycji zmiany art. 34 ustawy
o SW. Prosimy Panią Przewodniczącą o ostry sprzeciw w stosowaniu praktyk

aby umieszczać lub próbować dokonywać zmian w aktach prawnych, które już

są po konsultacjach spotecznych. Naszym zdaniem jest niedopuszczalne
stosowanie praktyk aby Przewodniczący jednej centrali reprezentatywnej
działał na szkodę innych central bo bardzo podobają mu się salony władzy.
Szanowna Pani Przewodnicząca myśleliśmy, że czasy załatwiania spraw pod

stołem odeszły w niepamięć jednak powyższy przykład wskazu je, że jesteśmy

w wielkim błędzie. To za Pani pośrednictwem pragnlemy przypomnieć, że ze
strony ,,Solidarności" nie mieliśmy jako Słuzba Więzienna i inne słuzby żadnego
wsparcia gdy walczyliŚmy o wpisanie w naszych pragmatykach stużbowych
istnienie Związkow Zawodowych. Powoływanie się na konwencje i przepisy
Światowe dzisiaj jest nie na miejscu dlaczego tego nie uczyniono pod koniec lat



osiemdziesiątych gdy rozmawiaIiśmy i próbowaliśmy zalegalizować Nasze

związki w słuzbach mundurowych. czy przepisy te wtedy nie miały

zastosowania?

Następny przykład powoływanie się na bardzo dobrą sytuację jaką jest

pluralizm w straży pożarnej jest jedną wielką kpiną, To ze względu na

wielozwiązkowość po ra1_ pierwszy w ubiegłym roku doszło do wspólnie

wypracowanego porozumienia lecz było to skutkiem rozwiązania Sekcji

krajowej solidarność w straży pożarnej a pozostawienie struktur wojewódzkich,

które potrafiły się porozumieć bez hamulca centrali krajowej,

Następny przykład powoływania się na Komitet Wolności Związkowej

koniecznością szybkich zmian legislacyjnych oraz brakiem ich wprowadzenia

NSZZ Solidarność usiłuje wymusić zastraszeniem rządu, które polegać ma na

złożenie skargi do międzynarodowej organizacji pracy na naruszenie przez

Państwo Polskie Konstytucji a jednocześnie nie zabiega o prawo strajku dla

wszystkich związkowców. Nie zabiega też o możIiwość zrzeszania się

w organizacjach związkowych żołnierzom,

w decyzji prezydium kk solidarność zadano kłam w twierdzeniu, że w struktury

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy

i pracowników więziennictwa mogą przystąpić tylko funkcjonariusze, Jak sama

nazwa związku wskazuje jesteśmy związkiem także dla pracowników, publikacja

pism zawierających kłamstwa pokazuje tylko brak wiedzy na temat naszego

związku a jednocześnie rozpowszechnia kłamstwa, których nie powinno być,

Powoływanie się na niezgodność art. 34 ust,2 ustawy o SW z art,2 konwencji

87 naszym zdaniem jest następnym wprowadzeniem w błąd, To art,

2 konwencji 87 daje możliwość stosowania ograniczeń (żołnierze zawodowi),

wyrok Europejskiego Trybunału praw człowieka wskazuje jednoznacznie, że nie

zawsze przymus przynależności do konkretnego związku zawodowego jest

sprzeczny z konstytucją. konwencja wymaga, aby kazda ingerencja w wolność

zrzeszania się podejmowana była jedynie w takim zakresie jakim, jest to

niezbędne w demokratycznym społeczeństwie,

Ograniczenia w związku z bycia funkcjonariuszem są akceptowane przez

znacznąwiększość funkcjonariuszy. zaden funkcjonariusz nie podnosi kwestii

ograniczeń swoich swobód chociażby w kwestii braku moz]iwości



/ przynalezności partyjnej. Dlatego zawsze będą znaczne rożnice pomiędzy

pracownikiem a funkcjonariuszem. Powoływanie się na w/w konwencję , która

mówi tylko o pracownikach zaś wspomina o funkcjonariuszach tylko wtedy, gdy

chodzi o obostrzenia przepisów związkowych jest tutaj nie na miejscu.

Szanowna Pani Przewodnicząca bardzo prosimy o przeczytanie tego pisma na

najbliższym posiedzeniu RDS, której jest Pani Przewodniczącą i mamy nadzieję,

że jako Przewodnicząca FZZ poprze Pani nasze stanowisko i zawnioskuje

o wycofanie z obiegu tego projektu, który nie był z nikim konsultowany a trwają

usilne zabiegi aby został wprowadzony jużbez konsultacji.
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