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W odpowiedzi n" pi"to ZarzAdu Gl6wnego Niezaleznego Samorzednego

Zwiazku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracownik6w Wigziennictwa z dnla

22 gtudnia 2011 r.. uprzejmie informuje. co nastepuje.

Faktem jest, 2e aktualne brzmienie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia I kwietnia

20lO r. o Stuzbie Wieziennej, zgodnie z kt6rym ,,Funkcjonariusze mogA zrzeszae sie

w zwiEzku zawodowym na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 23 maja 1991 r'

o zwiazkach zawodowych" jest inne niz brzmienie art. 14 ust 2 ustawy z dnla

26 kwietn ia  1996 r .  o  S luzbie Wiez iennej  (Dz.  U.z2OOZI Nr207,poz 1761 'zp62n

zm.), cyt.: 'Przepisy ustawy z dnia 23 m4a 1991 r. o zwiqzkach zawodowych stosuje

sie odpowiednio", jednak nadal oznacza dokladnie to samo, bowaem w przywolanel

ustawie o zwiazkach zawodowych, art. 2 ust. 6 stanowi, ze,'do praw zwiezkowych

funkcjonariuszy Policji, Strazy Granicznej i Sluzby WiQziennej oraz strazakow

Paistwowej Strazy Pozarnej, a takze pracownik6w Najwyzszej lzby Kontroli stosuje

sie odpowiednio przepisy niniejszei ustawy, z uwzglednieniem ogranrczen

wynikajEcych z odrqbnych ustaw. Nie mozna zatem zgodzii sie ze stawianym przez

Pana Przewodnicz4cego stwierdzeniem ,2e zaszla jakosciowa zmiana w por6wnaniu

z nieobowiEzujqcA juz ustawqo Sluzbie Wieziennej z dnia 26 kwietnia 1996 r'

Nie mozna zgodzi6 sie 6wnie2 ze stawiane przez Pana lezq, iz na podstawie

art. 27 ust. 3 ustawy o zwiazkach zawodowych, zgodnie z kt6rym, regulaminy nagr6d

i premiowania sa ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakladowE organizacjq

zwiEzkowA, dokonano wyplacenia nagr6d z naruszeniem prawa, poniewaz przepis

ten ma zastosowanie jedynie do pracownik6w, a nie do funkcjonariuszy Sluzby

Wieziennej, kt6rzy otrzymujA nagrody na podstawie przepis6w ustawy o Sluzbie

Wigziennej i przepisu wykonawczego, \. rozpotz4dzenia lMinistra Sprawiedliwosci

z dnia 5 pa2dziernika 201O r. w sprawie wyr6zniei funkcjonariuszy Slu2by



WiQziennej (Dz. U. Nr 190 poz. 1276), kt6rych tresa wtoku prac legsacyjnych, byla

konsultowana (w ramach konsultacji spolecznych) z Niezaleznyrn SamorzEdnym

Zwi?.zkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracownik6w Wiqziennictwa.

R6wnie2 z arl. 28 ustawy o zw Ezkach zawodowych wynika jedynie, 2e

,,Pracodawca jest obowiqzany udzielie na zEdanie zwiqzku zawodowego informacji

niezbQdnych do prowadzenia dzialalno6ci zwi4zkowej, w szczeg6lnoSci informacji

dotyczacych warunk6w pracy i zasad wynagradzania', a przeciez warunki pracy

izasady wynagradzania funkcjonariuszy zostaiy okreSlone w przepisach ustawy

i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, takze konsultowanych

z przedstawicielami zwi4zk6w.

Niezaleznie od powyzszego informuje. ze wysoko6i funduszu nagr6d na wyplate

nagr6d rocznych, nagr6d uznaniowych izapomog dla funkcjonariuszy Sluzby

Wieziennej zgodnie z przepisami rczpotzEdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia

21 slycznia 2011 r. w sprawie nagrod i zapom6g dla funkcjonariuszy Slu2by

Wiqziennej wynosi 9,5% planowanych na dany fok kalendarzowy Srodkow na

uposazenia zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stalym, ujetych w cze6ci

37 budzetu paistwa, pozostajacych w dyspozycji l\ i l inistra SprawiedliwoSci.

Podzial funduszu nagr6d w 2011 toku w pierwszej kolejno6ci rnial na celu

zabezpieczenle wyplat nagfod rocznych dla funkcjonariuszy pelniacych sluzbe, jak

tez zwalnianych ze sluzby. Pozostale Srodki w ramach 9,5% funduszu nagr6d

zostaly odpowiednio rozdysponowane na wyplate nagr6d uznaniowych oraz

zapom6g. Ustalony w powyzszy spos6b fundusz nagr6d stanowii podstawe dla

kierownik6w jednostek organizacyjnych do przyznawania i wyplaty nagr6d

i zapom6g. Jednakze podejmowane w tym zakfesie decyzje pozostawaly w gestii

(kompetencji) kierownik6w jednostek organizacyjnych Sluzby Wigziennej, o kt6rych

mowa w S 4 wymienionego wyzej rczpotzEdzenia.

Nieznaczne zwiQkszenie funduszu nagr6d w miesiecu grudniu ubieglego roku dla
podlegtych jednostek w pierwszej kolejno6ci mialo na celu zabezpieczenie potrzeb

w zakresie pomocy finansowej dla funkcjonariuszy w formie zapomog oraz
przyznanie indywidualnych nagr6d uznaniowych dla funkcjonariuszy pelniEcych

sluzbe na tzw. ' pierwszej linii", o czym poinformowalem uczestnik6w odprawy

sluzbowej w ODK SW Popowo, w tym przedstawicieli NSZZF i PW.
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