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Uchwala Nr 164 -vilzaw
Zarzqdu Gl6wnego NSZ,Z FiPW

z dnia 2I stycznia 2009r.

Warszawa, dn. 23 stycznia 2009r.

Zarzqd Glowny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracownik6w Wigziennictwa po
zapoznaniu siQ z ustn4 relacj4 oraz materialami dotyczqcymi zasad i kryteri6w
realizacji podwyzki uposazefi funkcjonariuszy w 2009r. - postanowil zaakceptowa6
spos6b realizacji tej podwyzki olrypracowany wczeSniej w trakcie negocjacji,
a okreSlony w ,,Protokole uzgodniefi zawartych pomigd4t Grupq Negocjacyjnq
Zarzqdu Glfwnego NSZZ Funkcjonarius4t i Pracownikdw Wigziennictwa,
a zespolem Negocjacyjnym Dyrektoro Generslnego Slutby Wigzienn€F', kt6ry
stanowi zalqczrrik do niniejszej uchwaly.

ZaZarzqd Gt6wny NSZZ FiPW:
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Protok6f uzgodniefi zawartych pomiqdzy Grupq Negocjacyjnq Zarzqdu Gl6wnego NSZZ
Funkcjonariuszy i Pracownik6w Wiqzien nictw?, a Zespofem Negocjacyjnym

Dyrektora Generalnego Sfuiby Wiqziennej.

L W negocjacjach prowadzonych od dnia 8 do 20 stycznia 2009 roku strony
reprezentowane byty przez:

Partner spolecznv
pplk Bronistaw Ogonek - Obierzyr iski

Wiesfaw Zurawski

Pawet Altwasser

Czestaw Tufa

Strona stuzbowa

ppfk Wiktor Glowiak
mjr Tomasz Raczyk
kpt. l lona Pietrasz
por. Krystyna Grzybek

2. Strony ustali ly spos6b rozdysponowania Srodk6w okre5lonych w projekcie planu
bud2etowego na rok 2009, wynikajqcych z planowanego wzrostu kwoty bazowej oraz
wskalnika wielokrotno6ci kwoty bazowej. Powy2sza kwota oszacowana zostafa na
poziomie 333,O42t miesiqcznie na etat kalkulacyjny.

3. Strony uzgodnily warto6ci wynikajqce z potrzeb realizacji nastqpujqcych tytut6w:
a/nagrody rocznej,
b/nagrody 7o/o,
c/nadterm inowej sfuzby wojskowej,

d/awans6w w stopniach i na stanowiskach,

e/dodatk6w stuzbowych dla funkcjonariuszy mianowanych w stu2bie stalej ,
f /wyrownania upos a2en na niekt6rych stanowiskach sfuzbowych,
g/ewentualnej korekty wynikajqcej z uruchomienia w 2009 roku nowej ustawy o
Stuzbie Wiqziennej.

Na zrealizowanie powyzszego zabezpieczono kwotq 99, 64 zl.
Szczeg6ly ustalef w tym zakresie zawiera zalqcznik nr 1.

4. Strony uzgodnity podzial  kwoty 204,27 zl  r6wno procentowo -9% do uposazenia
zasadniczego wraz ze skutkami wzrostu wysf ugi ,z zastrzezeniemi2 podwyzka

uposazenia zasadniczego nie obejmie stanowiska mfodszego referenta.
Szczeg6ly uzgodnieri zawie ra zalqcznik nr 2.

5. Strony uzgodnify,  ze rekomendowai bgda Dyrektorowi Generalnemu Sluzby
Wiqzien nej wystosowa n ie do kie rown i k6w jed noste k orga n izacyj nych pisma

wskazujqcego na nastqpujEce kwestie:



a/ potrzebq zwr6cenia uwagi,2ejednym z podstawowych parametr6w ocennych

funkcjonariusz a przv ustalaniu warto6ci  dodatku sluzbowego jest fakt ukor iczenia

odpowied niej  szkoly Sfu2by Wiqziennej.

b / potrzeby zrekom pensowa nia bra ku objqcia podwyzkq sta nowiska mlodszego

referenta, poprzez korektq dodatku sluzbowego w ramach posiadanych 5rodk6w.

6. Dodatkowo strony uzgodnity,  ze kwota o ktorej  mowa w pkt.39 bqdzie ponownie

przeanal izowana - przy udziale partnera spofecznego - po rozl iczeniu skutk6w

podwyzek, nie polniej niz do korica czerwca 2009 roku.

Popowo, dnia 20 stycznia 2009 roku.

NSZZ Funkcjonariuszy

i  Pracownik6w Wiqziennictwa

Strona sfuzbowa


