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Uchwały problemowe
1. Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny do podjęcia działań zmierzających do:
a) zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie norm i
zasad przydzielania umundurowania w celu wprowadzenia regulacji
dotyczącej pierwszej należności w naturze; wprowadzenie nowego
elementu umundurowania winno być traktowane jako pierwszą
należność,
b) wystąpienia do Dyrektora Generalnego SW o formalne uregulowanie
problematyki prowadzenia akt osobowych funkcjonariuszy SW,
c) uruchomienia związkowej strony internetowej na stronie CZSW,
d) podjęcia działań w celu doprecyzowania w przepisach
wykonawczych SW takich rozwiązań, które by określały liczebność
grup wychowawczych osadzonych, będących w bezpośrednim
zainteresowaniu wychowawcy, psychologa i oddziałowego,
umożliwiających skuteczne oddziaływania penitencjarne,
e) wystąpienia do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
z zapytaniem czy identyfikator zawierający zdjęcie oraz nazwisko i
imię funkcjonariuszy jest zgodny z ustawą o ochronie danych
osobowych. W przypadku pozytywnej decyzji Zarząd Główny winien
podjąć działania o zmianę rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 12 czerwca 1997 r.
2. Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny do kontynuowania prac związanych z

dotychczas niezrealizowanymi uchwałami IX i X Zjazdu.
3. Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny do włączenia się do prac nad zmianami
w Ustawie o Służbie Więziennej i innych aktach prawnych, zwłaszcza
w sprawach:
a/ przepisów mieszkaniowych w sposób umożliwiający korzystanie z
pomocy finansowej przez funkcjonariuszy wykupujących lokale
mieszkalne, w których zamieszkuje, oraz poprzez ujednolicenie
dopłat do różnic czynszowych,
b/ wprowadzenia dodatku nocnego.
Ponadto, XI Zjazd przyjął poniższe wnioski, które winny być przesłankami do
działań podejmowanych odpowiednio przez Zarząd Główny oraz Zarządy Okręgowe
i Terenowe NSZZ FiPW.
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Wnioski
1. Zjazd zobowiązuje Zarządy Okręgowe i Terenowe do:

a/ podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia programu ubezpieczeniowego
„Związkowiec” we wszystkich jednostkach organizacyjnych Służby
Więziennej, w których działa związek zawodowy,
b/ rozpowszechnienia faktu organizowania warsztatów antystresowych i ich
pozytywnego wpływu na funkcjonowanie człowieka. W pierwszej
kolejności
z warsztatów powinni korzystać funkcjonariusze pierwszoliniowi,
c/ zainteresowania się funkcjonowaniem przychodni medycyny pracy,
działającymi przy OISW, ze szczególnym uwzględnieniem zasad i
priorytetów ich działania. Zarządy Okręgowe - w terminie dwóch miesięcy prześlą
stosowne informacje do Biura Zarządu Głównego.
2. Zjazd upoważnia Zarząd Główny do:

a/
prowadzenia
stosownych
czynności
prawnych
skutkujących
zatwierdzeniem symboli związkowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 i 4
statutu,
b/ do naniesienia niezbędnych zmian redakcyjnych, skutkujących przyjęciem
przez Krajowy Rejestr Sądowy uchwalonych zmian do Statutu NSZZ FiPW,
c/ przygotowania i przeprowadzenia szkoleń ochroniarskich w celu uzyskania
licencji I i II stopnia dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, w ramach
działalności statutowej związku zawodowego,
d/ opracowania regulaminu obrad Zarządu Głównego i prowadzenia obrad
w oparciu o ten dokument. Regulamin powinien być opracowany do
września 2005 roku,
e/ uzyskania opinii prawnej w sprawie realnych możliwości zmian w
rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2002 roku
w sprawie nagród jubileuszowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej,
w kwestii zaliczania do okresu służby, uprawniającej do nagrody
jubileuszowej, okresów prowadzenia działalności gospodarczej,
f/ przeprowadzenia rokowań z CZSW w sprawie przeprowadzenia bezpłatnych
szczepień funkcjonariuszy i pracowników SW przeciw żółtaczce typu „B”
oraz grypy – dla zatrudnionych w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi,
g/ przekazywania Kierownictwu CZSW informacji, zgłaszanych przez Zarządy
Okręgowe i Terenowe, dotyczących przypadków łamania prawa przez
dyrektorów jednostek podstawowych wobec funkcjonariuszy,
h/ wypracowania porozumienia z CZSW w Warszawie w zakresie
przeciwdziałania i zwalczania mobbingu, w oparciu o nowe rozwiązania
kodeksowe, zawarte w Kodeksie Pracy (art. 94).
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