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Zarzqd Glowny NSZZ FiPW dokonal oceny aktualnych prac koncepcyjnych,
dotyczqcych przeprowadzenia reformy systemu plac w SfuZbie Wigziennej, w
szczeg6lnoSci w obszarze tznv. element6w uznaniowych, oraz w kwestiach
odnosz4cych siE do usprawnienia i ujednolicenia polityki kadrowej, w tym r6wniez
dotyczqcych zasad i kryteri6w awansu sluzbowego.

Zarzqd Gl6wny wyraha przekonanie, i2 niezbgdnym elementem rozpoczqcia
prac uzgodnieniowych nad projektami stosownych rozporz4dzeh jest ustalenie
j ednolitej wysokoSci minimalnego dodatku shuzbowego dla funkcjonariuszy:

w wysokoSci 100,oo zl.
w wysokoSci 200,oo zl.

Ponadto, Zarzad Gl6wny wnioskuje aby ewentualne dodatkowe Srodki finansowe
(pozyskane lub lvygospodarowane w trakcie bieZ4cego roku na cele placowe) zostaty
skierowane na realny wzrost wysokoSci dodatk6w sfuzbowych dla:

. kadry dydaktycznej COSSW w Kaliszu,
o funkcjonariusry legitymujqcych sie ponad l5-letniq stuZbq w Stuzbie

Wigziennej.

Uzasadnienie

Jednym z element6w porozumienia w sprawie realizacji tegorocznei podwyzki
p\ac dla funkcjonariuszy Stuzby Wigziennej bylo uzgodnienie dotyczqce
pozostawienia ,,rezer-v{>r celowej" 'w wysokoSci 20,oo zUfunkcjonariusza. Kwota ta,

oraz decyzja Dyrektora Generalnego o wstrzymaniu (do 30 czerwca 2008r.) regulacji
wysokoSci dodatk6w stuzbowych, miaty by6 poczqtkiem przeprowadzenia
dwustronnych uzgodnieri nad systemowe. zmianq w zakresie uposazefi
funkcjonariuszy.

Powyzsza decyzja Zarzqdu Gl6wnego o ustanowieniu minimalnych wysoko5ci
dodatku stuzbowego dla funkcjonariusry w sfuzbie prrygotowawczej i w sfuzbie
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stalej spowoduje przeliczeniowe skutki finansowe w wysoko6ci ok. 19,60
ztlfunkcjonarirtsza, cryli praktyczrie calo56 pozostawionej ,,rezerwlt celowej".
PrzyjEte rcnxiqzanie traktujemy jako niezbgdny wstgp dla dalszych uzgodnieri,
zm\erzajqcych do zreforrnowania systemu plac i dotychczasowej polityki awansowej.

To trudne wyzwanie, moze nawet na kilka najblizszych lat, kt6rego podjql siE
Zarzqd Glowny wsp6lnie z Kierownictwem CZSW. Wierzymy nie tylko w koricowy
sukces, a\e przede wszystkim w z:roz,:tmienie naszych cel6w i doruinych pocrynah
przez ogo't funkcjonariuszy, r6wniez przez tych, 1<t6rry na sposobie realizacii
niniejszej uchwaly nie skorzystajq finansowo.

JesteSmy przekonffii, ze podobnie jak cz\onk6w Zaruqdu Gl6wnego, ich tez
przekona argumentacja, 2e w chwili obecnej ok. 9,000 funkcjonariuszy nie otrzymuje
jeszcze proponowanej aktualnie przez Zarzqd Gt6wny minimalnej wysokoSci
dodatku sluzbowego.

Jednoczesnie Zarz4d Glowny pragnie wyrazic swojq dezaprobatE dla
dotychczas prowadzonej niezrozumiatej i niespojnej polityki finansowej, w
kwestii okreSlania wysoko$ci dodatku shrZbow€go, powodujQcej Trraczne
zr6nicowanie wysoko5ci tego dodatku, o& analogiczrych stanowiskach sluZbowych,
zar6wno pomi edTy poszczegolnymi OISW, jak r6wniez pomiedzy AS i ZK w tym
samym okrEgu.
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