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z dnia l0 marca 201lr

Prezydium Zarz4du Gl6wnego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracownik6w
Wigziermictwa, po szerokiej konsultacji z czlonkami Zarz4du Gl6wnego, proporycji
wzrostu stawki Zywieniowej w ODK SW w okresie letniej akcji socjalnej z 23,00 zl.
na 36,00 zl - nie mo2e jej zaakceptowa6.

Przyjgte wcze6nie.j uzgodnienia odnoSnie wzrostu stawki za pobyt
i wyZywienie o Srednioroczny wskaznik cen towax6w i uslug konsumpcyjnych
w danym roku - pozostaje nadal aktualny.

Zarz4d Gl6wny NSZZ FIPW przy okazji opiniowania projektu rozporz4dzenia
Ministra Sprawiedliwo6ci w sprawie okreilenia trybu i warunkbw przyznowania
lwiadczeri socjalnych dla funkcjonariuszy Sfu2by Wiqziennej oraz czlonkbw ich
rodzin (UchwalaNr 161-VII12010 ZG NSZZ FiPW z dnia 14.12.2010 r.) odni6sl sie
r6wnieZ do problemu korzystania z ODK SW i stwierdzil:

,,Merytorycma zawarto66 projekowaaego rozporzqdzenia nie budzi naszych
zastrze2eri, jednak w obliczu planowanych znianach strukturalnych w ODK SW bez
powiq,zania z gwarancjami socjalnymi dla rzeszy funkcjonariuszy i pracownik6w
Slu2by Wigziermej -nie moLe znale1t, aprobaty miqzku zawodowego.

Wymagamy, aby nowe rozwiqzNia w funkcjonowaaiu ODK SW
i wprowadzenie podmiot6w zewngtrmych nie wptynglo na jakoS6, standard
proponowanych uslug i ich ceng przez okres co najmniej 10 lat."

Mimo wielokrotnych zapewniei ze strony kierownictwa Slu2by, Ze nie ma
obaw odno5nie drastycznych znian w odplatnoSci za wyL"ywienie w ODK SW, teraz
proponuje sie nam wzrost stawki Zywieniowej aZ o 57 Yo przy planowarcj
Sredniorocmej inflacji na poziomie 2,3 %.

Prezydium Zarzqdu Gl6wnego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracownik6w
Wigziermictwa domaga sig od CZSW zrewidowania swojego stanowiska i ponowne
przedstawienie realnych stawek, kt6re mogtyby byi zaakceptowane przez znacz4cq
wigkszo5i funkcjonariuszy i pracownik6w Sluzby Wigziermej w dzisiejszej nielatwej
sytuacj i finansowej .
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