
 

 

 

 

 

 

                        

 

P O R O Z U M I E N I E 
 

w sprawie wzajemnej współpracy 

 

między 

 

Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników                     

Więziennictwa reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu Głównego 

NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa 

Wiesława Żurawskiego 

 

a 

 

Krajowym Związkiem Emerytów i Rencistów Służby Więziennej 

reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu Głównego Krajowego 

Związku  Emerytów i Rencistów Służby Więziennej 

Janusza Kwietnia 

 

 

z  dnia 13 grudnia 2011 r. 

 

                                                         § 1 
 

         NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Krajowy Związek 

Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, zwani dalej „Stronami”, działając na rzecz 

swoich członków,  ustalają niniejszym porozumieniem zakres wzajemnej współpracy                

i współdziałania. 

 

                                                                   § 2 

 

         Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników 

Więziennictwa zobowiązuje się : 

1. Popierać działania Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby      

Więziennej zmierzające do poprawy warunków bytowych i zdrowotnych 

emerytów i rencistów. 

2. Wspierać organizacyjnie działania Krajowego Związku Emerytów i Rencistów 

Służby Więziennej w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań emerytalnych. 

3. Rozwijać świadomość w środowisku funkcjonariuszy i pracowników 

więziennictwa na sprawy emerytów i rencistów Służby Więziennej. 

4.  Kształtować pozytywne postawy funkcjonariuszy i pracowników 

więziennictwa wobec emerytów i rencistów Służby Więziennej. 



                                                         § 3 

 

  Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej zobowiązuje się : 

1. Wspierać organizacyjnie Niezależny Samorządny Związek Funkcjonariuszy  

i Pracowników Więziennictwa na rzec poprawy warunków służby i pracy. 

2. Popierać medialnie inicjatywy Niezależnego Samorządnego Związku 

Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników w zakresie wizerunku 

funkcjonariusza i pracownika więziennictwa w społeczeństwie. 

3. Zachęcać swoich członków aby przekazywali swoją wiedzę i doświadczenie 

zawodowe w celu wypracowywania najlepszych rozwiązań penitencjarnych 

oraz dotyczących poprawy warunków pełnienia służby. 

 

 

                                                     § 4 

 

     Współpraca między stronami obejmuje w szczególności: 

1. Wymianę informacji i doświadczeń w zakresie warunków służby i pracy  

       oraz warunków bytowych emerytów i rencistów.  

2. Prowadzenie wspólnych działań mających na celu poprawę warunków  

      służby i pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz warunków                                                                                                                                                                                

socjalno – bytowych emerytów i rencistów Służby Więziennej.    

3. Rozpoznawanie zagrożeń w zakresie warunków służby, pracy i warunków 

socjalno – bytowych oraz wzajemne informowanie się o zagrożeniach. 

4. Wspólne przeciwstawianie się wszelkim inicjatywom zmierzającym do 

przyjęcia niekorzystnych rozwiązań prawnych i finansowych, mających 

wpływ na sytuacje prawno-bytowe swoich członków i ich rodzin.  

5. Konsultacje w zakresie opracowywania i wprowadzania w życie przepisów 

dotyczących warunków służby i pracy, socjalno – bytowych dla 

funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów. 

 

                                                                  § 5 

 

         Strony ustalają, że wykonywanie swoich  zadań, wynikających z niniejszego 

POROZUMIENIA, będzie odbywać się nieodpłatne na zasadzie wzajemności, w 

oparciu o własne środki finansowe. 

 

                                                                  § 6 

 

         Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się i zasięgania opinii                   

w sprawach rozstrzygnięć podejmowanych w związku z realizacją zadań, o których 

mowa w § 2-4 POROZUMIENIA. 

 

                                                                  § 7 

 

         Uprawnienia Stron: 

1. Strony mogą występować z inicjatywą zmian zakresu i harmonogramu 

realizacji zadań w celu dostosowania ich do bieżących potrzeb. 

2. Wszelkie zmiany POROZUMIENIA dokonywane będą w formie pisemnego 

aneksu. W tym samym trybie przyjmowane będą harmonogramy realizacji 

zadań. 



                                                 § 8 

 

POROZUMIENIE zawarto na czas nieokreślony. W razie nie 

przestrzegania postanowień niniejszego POROZUMIENIA Strony mogą z 

zachowaniem 3-miesięcznego terminu, wypowiedzieć POROZUMIENIE. 

 

                                               § 9 

 

Porozumienie realizują: 

1. Ze strony Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 

Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa: 

     - Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW 

     - Przewodniczący Zarządów Okręgowych NSZZ FiPW 

     - Przewodniczący Zarządów Terenowych NSZZ FiPW  

                               2.   Ze strony Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby 

Więziennej: 

      - Przewodniczący Zarządu Głównego Krajowego Związku   

Emerytów i Rencistów Służby Więziennej.  

      - Przewodniczący Kół Terenowych Krajowego Związku 

Emerytów i Rencistów Służby Więziennej 

 

                      § 10 

 

    POROZUMIENIE wchodzi w życie w dniu podpisania. 

1. Porozumienie sporządza się w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

2. Kopie POROZUMIENIA każda ze Stron przekaże swojej 

strukturze organizacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

        Przewodniczący                                                                     Przewodniczący 

Zarządu Głównego NSZZ FiPW                                       Krajowego Związku EiRSW     

                                                                   

         Wiesław Żurawski                                                              Janusz Kwiecień 


