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W o<tpowiedzi na uchwalQ Nr i64-VIV2010 Zarz4du Gl6wuego NSZZ FiPW,

kt6r{ podjeto w dniu 14 grudnia 2Ol0 r. do pmjektu rozporz$zaia w sprawie

umundurowmia fin&cjoffiriuszy Slutby Weziennsj up:zcjnie inforsujQ o znialaoh

wprowadzonych ito projektu prz€dmiotowego rozporz4dzenie:

1. ,,w niejsce h+ftowarycb dystynkcji bezpodrednio ua naramiennikaoh rprowadzid

ilystynkcje wykonmc ar w8us'kich (podobnic jek w innych sluzbach nundr:rowlth: Polioj4

Straz Granicar4 BOR i iure) pozwoli to ne ujednolicmie i unifikacjE wszystkrcb nosmtryeh

dystynhcji, podobnie Dn otokach czrpeld' * zglosmnq uwagg w znacaej czq6ci

uwzglQdniono. Na kurtoe calorcca€j, wiatr6wce letuiej, swetrze, koszuli sluebowej leuiej'

koszrili sluzbowej oraz koszuli letdej wyj6ciowcj vrprowadzono w Projcl:towanym

roapor-zqdzeniu baft maszfnow, ne pozostalych elomentach umutrdwowflia trDzostBwiono

haft bajorkicm;

2. ,wprowadzeaie jednolitego wzoru orla (godla) na czapkash: wyjCciowej i sluzbowEj" -

sugerowaaej zmieny nie uprouadzono. Wszfs&ie Elsrneoty umudurouania wyj6ciot'ego

bafto\ ,ane sE b4orkiem, allatego t€z niez,bQdne jest zachowanic orla hsftowanego bqjorkiFur

m czapce wyj{ciowej. poradto iDforfiuje, i2 w skladnicaoh okrqgouycb onz skl€pie

iutemeto\yym przewirluje sip moidiwodc zakupu samego haffowanego orzolka do czapki

ryjSciowej;

3, ,,vlprowadzcde do umudurowania wyj6ciorrrego kobiet spodni wyjdciowych" - uwege

uwzglqdniono wprowadzaj qc uke Eoa.iwoii;

4. -w miejsce apaszJsi rto ubioru funkcjouariusza kobiety wprcwadzid kawat" - Foporycjg

uwzglQdrfotro. Obecaie kobieta frrnkcjoneriusz ma do $/ybom bs\*at albo apaszkq;



10/01 20rl 10:$2 F.{.x 22 640 E5 12 Fer-seloetarlat BNY czsfl @ool

5. ,,w miejsce czapki wyj6ciowej dla kobiet v/Prowadzid kspelrrsik wyj$ciowy" - pmpozycji

zuriur nie utzglqdniono. Pemlno prdb opraoowsnia wzoru kapelusze wyi$ciowego dla

kobiet de rrdalo sie u4rskea akceptaoji dla ldtlego z proponowarych wzordw

prz€dstawielelek Rady do spraw Kobicl a to spowodowalo pozDstame wy EzzPc'e

wyjfciowej. Rada do sptaw Kobi* czynnie uczestriczyla Fzy opracowdniu zaloied

do projeltowanego rozporz4$zenia (migtlzy innyrni uotn nalEirrodci dla kobied

fiutkcjonariuszY).

W zwis-zku z postulatsm urptowadaenia nowoczeurych skladnlkdw

umundurowe$.ia wykouanych z vysokiej jakosci sntedat6w w postaci bluz polarowych

rcszonych w ok€sach przejiciowych ofiz nowah uzor6w obuwie letrdego - przewiev"nego'

zarcwno do umrmdurowsnia sluilow€go, jak tez polowego iDfomujQ' iz decyzj+ Nr 39/10

z dnia 3 lisiopada 2010 r. powolato zesp6l ds' opracawarda koncepcji unowoczcdqierfs

umurduro\^,Enia i wlposaZeoia polowego fiokcjonriwzy Sluzby wiqzieonej, poprzez

zastosowanie nowycb marerial6w, w celu poprawisnia jego wator6w firnkojonelnych

i uzytkowych v{ oparciu o oprapowanie plac6wki badawczo rozwojowej'

W odpowiedzi na postulat slcr6cenia okesu u'rywaluosci umundwowania

polowEgo:

. hutki munduru polowego - z 4 do 2 lat'

. sporlni PolourYch - z 4 do 2 lat,

. kurtki palowej - z 5 do 4 lat,

. tzEwikdw polowyah' z 2 do 1 mku,

iaforurujg, ir proponowane w uchtele zaiany okres6w ulywabodoi wlposazmia polowego

rywoleliy by rcczry wzrost wdatk6w na ten c€l o kwoQ 4'520'414'76 zl Kwota tu w].Eika

z obliczeu w poni2srym zestswieniu tabelarycznym;
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Spehiajqc w czegci wsPoonialy posltilsl orsz uqzgle'tni4jqp moilirro*ci

fil8D$ow€, mDiejszono okesy uil'l^,alnoici wyposazeni4 Polowego, w nasqrujqpy 5pos6b'

. krutki munduu polowego - z 4 do 3 lal'

' spodni polowch - z 4 do 2,5 mku,

. h$tkipolowcj - z 5 do 4 lat'

. rrzpwik6w polovtych - z 2 do 1,5 roku.

Waost \ryydatkow rB t€n eel zalnkd€ $ie kwot4 2 048'6?1'54 zl' Szczeg6lowe

obliczsnia zewatto w pooieszym zestawiedu tabalaf,ycdym:

@6a.=2'ME.67r'5a'
Wraz zs mniejszeniem okres6w uiywalnodci Powyzszych elerucotov'l

wyposazeuia polouego vprowadzolo nowq korzysbq dla funkcjonariuEry zasade' zgodnic

z kt6r{ €teflE lty wypossiFniE polowego po uplywie okre8u uzywslEoici przechodz4

na wlasnose fi .ukcjomdusz&
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