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\X' odpowredzi na nterpelacjg poselsk4 Pana Posla Janusza DziEciola
w sprawie uposazeri dla funkcjonariuszySlu2by WiEziennel,pnekazanej pismem
z dnta 22 lutego 201.2 rcku (znak: SPS-023-1939/12),upzeimre przedstawiam
poni2ei stanowisko w przedmiotowej sprawie.
Odnosz4c sig generalnie do

kwestii

doqcz4cei wzrostu uposazen

pracownikow sfery budzetowei, nalezy podniedi fakt, i

w zvrr4zkuz dbalodci4

Rady Mrnistr6w o utrzymanie stabilnej srrtuacjibudzetu padstwa, nie planowano
wroku2Ol'2wzfosturrT,nagrodzeriiubichwaloryzacjidlawszystkich
pracownikow. W zaproponowanym projekcie budzetu na rok 201'2,ptzewtdziana
zostal natorniast podu,l,zka uposazeri dla funkcjonariuszy Policji onz 2o\tierzy
w kwocie okolo 300 zlotych.
Odpowrad aj6cna pierwszepytaruePanaPosla, I\finister Sptawledliwodciiak
r6rvniez N4inister Sptaw Wewnetfznych, dostlzegaj4cproblem zto2ntcorvania
struzb munduroul,ch, podnoszon)/pfzez stloflq zwr4zkowa podjqli
r1,1rr-ragrodzeri
Pfzez wszystkich
staraniamaj4cena celu osi4gnigciekompromrsuakceptowalnego
funkcjonariuszy sluzb munduroul,ch. W ramach podjetych dziaLandokonano

^nlhzY budzetow pozostalvch formacji mundurou,r'ch,
Zur4zkou'

siuzb

x{unduro*r-ch

oraz

Biura

zrzeszon\-ch
w Federacji

ochronr-

Rz4du \v

ceru

$r-gospodaror''"'ania6todkou- na eu.entualne
podr.,,yzki z budzet6w sluzb.
Ptzepro$'adzone anahzvur-kazall nieulstarc zaj4cqilo66
6rodk6w finansowych na
podur-zszeniewvnagrodzeridla wszystkichfrrnkcjonariuszy
formacji mundurowych
n' o czekilvanej r.r,ysoko
6ci.
N{ai4c n^ uwadze charakter sluZby oraz koniecznosi
prarr"id}ou.eeo
funkcjonowania jednostek penitencjarnych,w
N{rrustersnueSprauredliwosciod
momentu tozpoczecra akcjt protestacyjnej przez
Niezalezn),Samorz4dny Zwt4zek
Zan'odout' Funkclonariuszr-i Pracorvnikou.
\X'iqziennicnva.podjEto dzialanta
maiacc na celu zlagodzenrcakcjr pr.tcst.rcij.icj
1 \\-rpirlcc)\\-anre
rc)z\\1zan
umozlirvraj4o-chj ej zakonczerue.
w dniu 28 grudnia 2011 roku, odbylo siq spotkane
z przedstawicielami
\iezaiezneco
Samorzadnego zxvta-z,ku Zau,odowego Funkcjon
Lffitszy
i Praco$-nil<orv Sluzbv \\-iEzrennej u- kton
m u-zi4lem udzral g,spolnie
z D v r e k t o r e mGe n e ra l n vmS l u zbr - \\' r gzr ennej.
Ponadtou- dniu 17 sn- czr ua201 2
roku rv xlirustersnvieSpraunedLiu-oici
Pan \{rruster_}aroslau,
Gouin, g,spolnieze
mntu spotkalidmysiEponownie ze sffon4 zu,i4zkorv4.
\X' druu 1B sn'cznia 201,2rcku
doszio natomiast do spotkania x.finistra Spraw
Wewngrrznych z
Zwtqzkow4 Sluzb l{undurou,1,ch.

Federacj4

Po spotkaniachzar6wno z Ministrem Sprawiedliwodci,jak
i Ministrern Spraw
svrewnEtrznychprzy uzyskaniuaprobatyN{rnistraFinans6w,
udalo siEulpracowai
kompromisowe stanou'isko.W uchwaloneipuez
Sejm Rzeczypospohtejpolskrej
ustawie budzetowej z dnta 27 s\rcznia 2012 roku,
obok drodk6w zaptsanychna
podwyzlri uposazeri dla funkcjonariuszy Policji or^z
Lolnterzy, uwzglgdniono
row111ezpoprawkE w m1,(j ktorej, w przvpadku niewl,korzystania
do dnia 30
rvrzednia 2012 roku drodkow finansor,,4,6i1
w wvsokodci 76 i 60 tys. z\
zapianor'vanlrgh
w rezenvie celolvej na przeciwdzialantei usuwanieskutk6w
klqsk
z)'wrolow'ch, uporvazniono x'Iirustra Finans6w do
uhvorzenia nowel rezenrry

celor,vejr.v tej wysokoSci z przeznaczeniemna podwlzkg od dnia 1 paidziernka
201,2roku uposazen funkcjonariuszv.
Poszczeg6lne formacje otrzymaiy na ten cel (todkr w nastEpuj4cych
wsoko6ciach:
o StrazGraruczna- krvota16 438 tys. 2tr,
r

ParisnvowaStrazPoLarna- kwota 30 226 n-s,zl.

o Biuro Ochronl' Rz4du - i<wota2 256 n-s.zl.
o Slu2baWipziennakrvota21 21Ctfi-s.zi.
Udzielaj4codpouredzina druEe pvtaruepana Posia.rnionrtujE,u podzialu
urworzonej

rezerwy celowej dokona N{rnister Finans6w w

porozumieniu

nie potnei ni2 do
z wtra6crwymrmrnistrami lub dysponentamiczgdcibudzetor.'"1'ch
dnia 31 grudnia 2012 rcku. W zu.i4zku , q,^ podm.zka ltczona od pocz4tku
paldziernikabr-labvrrr-pllcarrrprzedkong.tt lt-t1l l.,ku.
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