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Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa ze 

zdziwieniem i zdumieniem zapoznał się z projektem ustawy budżetowej na 2012 rok. 

Kolejny raz obietnice złożone przez Pana Premiera nie znalazły potwierdzenia                        

w materiałach przygotowanych przez Rząd. Jeszcze na konferencji prasowej w dniu                     

6 grudnia br. Pan Premier Donald Tusk razem z ministrem finansów zapewniał o 300 

złotowych podwyżkach dla wszystkich funkcjonariuszy i żołnierzy w jednakowej 

wysokości. Przyjęty przez Rząd projekt nie potwierdza tych zapewnień. Z dokumentu 

tego wynika, że tylko funkcjonariusze Policji mogą liczyć na zapowiadane podwyżki. 

Co zatem z funkcjonariuszami Służby Więziennej oraz innych służb mundurowych? 

Czy my jesteśmy funkcjonariuszami drugiej kategorii?  

Z takim traktowaniem naszej formacji nie możemy się zgodzić, zwłaszcza że 

od kilku lat mamy uposażenia na identycznym poziomie, jak nasi koledzy z Policji. 

 Różnicowaniu funkcjonariuszy zdecydowanie się przeciwstawiamy i na takie 

działania ze strony Rządu się nie godzimy. 

Panie Ministrze, 

liczymy na zdecydowane działania ze strony kierownictwa resortu, które doprowadzą 

do objęcia podwyżką funkcjonariuszy Służby Więziennej. O naszej trudnej                               

i niewdzięcznej służbie, źle wynagradzanej, pełnionej w trudnych warunkach                            

z narażaniem zdrowia i życia – nie muszę chyba Pana przekonywać. W podobnym 

tonie wypowiadał się Pan na spotkaniu z kadrą kierowniczą Centralnego Zarządu 

Służby Więziennej.  

Od trzech lat nie było w służbie żadnych regulacji płacowych. Na kolejny rok bez 

podwyżek, nie możemy się zgodzić. 

         Już najwyższy czas, aby Państwo Polskie zadbało o swoich funkcjonariuszy.     

                                                                                  
Wiceprzewodniczący  Zarządu Głównego 

                NSZZ FiPW 

 

           Krzysztof Frątczak 

Do wiadomości: 

● Dyrektor Generalny Służby Więziennej 

 

 


