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Uchwala Nr 138 -W2oo8
Prerydium Zarz4du Gl6wnego

NSZZFiPW
z dnia 28 lipca 2008r.

Prezydium Zarzqdy Gl6wnego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracownik6w
WiEziennictwa postanowilo zglosi6 nastEpuj4ce uwagi do projektu zarzqdzenia
Dyrektora Generalnego Sluzby Wigziennej w sprawie zasad organizowani a oraz
warunk6w pobytu rvypoczynkowego w oSrodkach doskonalenia kadr Slu2by
Wigziennej:

$ 3 ust. 4. proponujemy zmiang okresu waznoSci zaSwiadczenia z 3
miesigcy na 6 miesigcy. Przedmiotowe zaSwiadczenie nie jest dokumentem
mogQcym spowodowa6 jakie6 skutki prawne, jak to moze mie6 miejsce
z odpisami dokument6w paristwowych oraz urzgdolvych i jego waznoS(, mohe
by6 dturhsza niz proponuje siE w projekcie. Ponadto uprawnia ono do pobyu
w naszych oSrodkach nie tylko z okazji skierowania na wczsy, ale tal<Ze np.:
w ramach zorganizowanych wycieczek, imprez sportowo-rekreacyjnych, czy
poby6w indywidualnych - a tych moZe byd w ci4gu roku kalendarzowego
nawet kilka.
$ 4 ust. 5. brak jest doprecyzowania ),szczeg6lnych prrl,padk6w", co
bgdzie powodowai ich dowoln4 inierpretacjg, a nawet stury6 do ukrycia
ewentualnych n i edo c i agni 96 or ganrzacyj ny ch.

3. S 7 ust. 2 wnosimy o dopisanie punktu 5 o tresci: ,,cennik oplut za
korzystanie zo sprzgtu i aslug rekreacyjnych" , a zdanie to wykreSli6 z $ 10
ust. l. Naszym zdaniem pozwoli to ukr6ci6 dotychczasow% daleko id4cq
r6zrorodno5i tych oplat. SygnalizowaliSmy ten problem wcze6niej
wielokrotnie, a w maju br. przekazalismy dodatkowo nasze uchwalg Nr 119-
VI/20A8, w przedmiotowej sprawie.

4. ponawiilmy nasz wniosek, zawarty w powyzszej uchwale Nr ll9-VI/2008 z
dnia 15 maja 2008r. w sprawie wprowadzenia zasady, iZ: ,funkcjonariusze i
pracownicy $uirty Wigziennej, przebywojqcy w ODK SW w ramaeh detegacji
slutbowei, nie ponoszq. ortag o kttirych mowa w $ 7.2.5.u. Funkcjonariusz
przebywajacy w ODK SW, np.: w ramach kursu doskonalqcego cry szkolenia,
zostal tam przeciez skierowany na zasadach oddelegowania do innej jednostki
organizacyjnej Stuzby Wigziennej i nie powinien z tego qrtutu ponosi6
dodatkorvych oplat. Zupetnym ju? paradoksem byloby pobieranie oplat
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od funkcjonariuszy oddelegowanych do ODK SW w ramach tworzenia
grup obwodowych, czy wparcia, r& wypadek zaistnienia wypadk6w
nadmvyczajnych w jednostkach podstawowych. Stozuj4c literalnie prop orycje
projektu nalehaloby takie wprowadzic odptatnoS6 za korzystanie z czESci
sprzqtu sportowo-rekreacyjnego, znajdujgcego siE w COOSW w Kaliszar oraz
w OSSW w Kulach.

5. wnosimy o usankcjonowanie w zarzqdzeniu stosowanych dotychczas
niekt6rych procedur i wprowadzenie zapisu, iL: uzatwierdzenie zrnian,
o kthrych mowa w $ 7 usl 2 pkl 3, 4 i 5 orsz w $ 7 ust 5, nastgpuje
w azgodnieniu z Zarzqdem Glfwnym NSZZ FLPIY'.

6. $ 10. ust.4. wymaga przetedagowania. Jego stosowanie nie zezvlala na
pobyt w ODK SW funkcjonariuszy-przewodnik6w ps6w sluZbowych i to
zar6wno podczas delegacji stuZbowej, jak r6wnie? w ramach skierowania na
wczasy. Naszym zdartiem w kazdym z ODK SW mo2na, i nale2y, wybudowa6
po kilka kojc6w dla ps6w stuzbowych, nawet na wypadek zaistnienia
wypadk6w nadzwyczajnych, o kt5rych piszemy w punkcie 4. Realizacja tej
inwestycji pozwolitaby tal<he, aby w przyszloSci ponownie ronxrafi(,
mozliwoSd (oraz zasady) przywohenia do ODK SW rwierzqt (ps6w) przez inne
osoby.

7. S 15. winno znaleflC siq uregulowanie zem,ralaj4ce talcze innym
osobom , ni? dzieci do lat 12, na korzystanie z potowy porcji wyiryvvienia, albo
z czEfici positk6w lub diety. Problem ten dotyczy gllwnie naszych emeryt6w,
ale takhe os6b, kt6re chc4 spEdzad urlop aktywnie, organizuj4c sobie
wyciec*i, a kazdortlzowe korrystanie z suchego prowiantu jest malo
atrakcyjne i nie zalecane ze wzglEdow zdrowotnych.

8. Ponadto, wnioskujemy o uzupelnienie projektu zav4dzenia o uregulowania
skutkujqce przekazaruem do jednostek podstawowych wykaz6w
przydzielonych im miejsc wczasowych, najpomiej w ostatnim kwartale roku
poprzedzalqcego ich wykor4,stanie. Ma to kolosalne nraczenie przy
prawidlowym planowaniu termin6w urlop6w dla funkcjonariuszy. Problem ten
byl wczeSniej przez nas zglaszany na wielu odprawach socjalnych, uzyskuj4c
j ego wstEpnq akceptacj E.

ZaZarz4d Gl6wny NSZZ FiPW:
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