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Komunikat z udziału posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego 

projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (druk nr 2183)                                           

w dniu 02 czerwca 2022 

 

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo obserwatorzy naszej strony. 

 

Dzięki naszym zespołowym działaniom i wsparciu pana ministra Wosia udało się nam 

wziąć udział w posiedzeniu Podkomisji sejmowej. Uczestnikami ze strony Związku byli: 

Mariusz Drwal członek KKR (osoba zaangażowana w prace nad stanowiskiem Związku                         

w skutki zmian wprowadzanych przez procedowaną ustawę w innych przepisach prawnych - 

Karta Nauczyciela) i Dariusz Kuszewski – przewodniczący Związku. 

Czynnie uczestnicząc w posiedzeniu Podkomisji przedstawiliśmy najistotniejsze 

potrzeby z punktu widzenia kadry w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich: 

1. Konieczność jak najszybszego uchwalenia ustawy o wspieraniu i resocjalizacji                          

nieletnich, wskazaliśmy na ilość pracowników pracujących na niepełnych etatach. 

Również w rozmowach kuluarowych apelowaliśmy o to do Pań Posłanek z opozycji. 

2. Wskazaliśmy na względy bezpieczeństwa, apelowaliśmy o jego podniesienie 

poprzez dopuszczenie m. in. używania kajdanek na terenie placówek w sytuacjach 

nadzwyczajnych. Tu ku naszemu zaskoczeniu oponował Dyrektor Zakładu 

Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu pan Grzegorz Bulenda, 

wskazując na aspekt wychowawczy naszych placówek. 

3. Wskazywaliśmy na braki w zabezpieczeniu osobistym strażników (buty, rękawice 

ochronne, kamizelki antyuderzeniowe). W tej materii dużym zainteresowaniem 

wykazał się pan poseł Jacek Kurzępa (PIS), stawiając szereg pytań panu ministrowi 

Wosiowi. (Dziękujemy panie Pośle, oddzielne podziękowania wyślemy odrębnym 
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pismem). Po raz kolejny pan dyrektor Grzegorz Bulenda poddawał w wątpliwość 

zasadność oczekiwań Związku. Oj panie dyrektorze, co na to pańscy pracownicy? 

4. Poparliśmy możliwość umieszczania nieletniego w sytuacjach niezbędnych w 

oddzielnym pomieszczeniu mieszkalnym. 

5. Wskazaliśmy potrzebę przystosowania naszych placówek do pracy z osobami do                

24 roku życia kontynuujących proces resocjalizacji w naszych placówkach pod 

kątem odpowiedniego przygotowania kadry pedagogicznej i pracowników ochrony 

do pracy z takimi osobami. 

6. Podnieśliśmy kwestię kierowania do Zakładów wychowanków przebywających                

w aresztach śledczych i zakładach karnych, którzy mogą sprawiać dodatkowe 

zagrożenie dla prawidłowości prowadzonych procesów resocjalizacji innych 

nieletnich. 

7. Apelowaliśmy o odmłodzenie kadry pedagogicznej poprzez wprowadzenie zmian 

w Karcie Nauczyciela a zwłaszcza poprzez konieczność przywrócenia możliwości 

przechodzenia na emeryturę zgodnie z art. 88 Karty Nauczyciela przed zmianami            

w ustawie emerytalnej z 1998 roku. 

W trakcie rozmów kuluarowych nawiązaliśmy różne kierunki współpracy. Udało się również 

zasygnalizować panu ministrowi Wosiowi o naszym badaniu dotyczącym zeszłorocznego 

podziału specjalnego dodatku motywacyjnego dla pracowników państwowej sfery budżetowej                       

w roku 2021, a przede wszystkim o naszych wnioskach płynących z tego badania.  

 

 

Mariusz Drwal 

Członek KKR 

Dariusz Kuszewski 

Przewodniczący ZG 

 


