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Uchwały Problemowe
I.

XII Zjazd Sprawozdawczy dokonał pozytywnej oceny dotychczasowych
działań podjętych przez Zarząd Główny NSZZ FiPW w przedmiocie prac
koncepcyjnych i przygotowawczych nad projektami ustaw: o Służbie
Więziennej oraz o funkcjonariuszach i pracownikach Służby Więziennej.
Jednocześnie Zjazd uważa, że w dalszych pracach legislacyjnych należy
zmierzać do wprowadzenia nowych uregulowań odnośnie:
• kadencyjności dla kierowników jednostek organizacyjnych i ich
zastępców, na wszystkich szczeblach zarządzania Służbą,
• skrócenia okresów awansowania w stopniach służbowych,
• opiniowania przez Związek wniosków nagrodowych.

II.

W zakresie projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji
Służby Więziennej w latach 2008-2010” działania Zarządu Głównego
powinny głównie skupiać się na:
• zagwarantowaniu
znacznego
wzrostu
wskaźnika
uposażeń
funkcjonariuszy,
• pozyskania dodatkowych etatów, w tym także na poprawę
bezpieczeństwa osobistego funkcjonariuszy,
• uzyskaniu dodatkowych środków budżetowych na zmianę struktury
zatrudnienia pracowników cywilnych.

III.

Zjazd uznaje, że w okresie konieczności przeprowadzenia gruntownej
modernizacji taryfikatora stanowisk oraz siatki płac, realizacja uchwały
wcześniejszych zjazdów w przedmiocie wprowadzenia dodatku za służbę
w porze nocnej - jest przedwczesna.

IV.

Zjazd zobowiązuje zarząd Główny do podjęcia działań w następujących
sprawach:
wprowadzenia w ustawie o Służbie Więziennej zapisu ustanawiającego
dzień 8 lutego dniem jej święta.
przestrzegania przez przełożonych zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w
sprawie ustalania rozkładu czasu służby w zakresie zaliczania do czasu
służby czasu przeznaczonego na dojazd funkcjonariuszy na udział w
ćwiczeniach strzeleckich.

1.
2.

2

doprecyzowania w przepisach ustawowych i wykonawczych pojęć: „służba
(praca) w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi” jak również „służba
(praca) na pierwszej linii”, a ponadto sporządzenia wykazu takich
stanowisk.
4. wystąpienia do Dyrektora Biura kadr i szkolenia CZSW o zmianę zasad
kierowania funkcjonariuszy do udziału w warsztatach „antystresowych”,
w szczególności aby nie decydowało o tym kryterium stażu w Służbie
(obecnie 5-10 lat), ale w pierwszej kolejności potrzeby psychofizyczne
funkcjonariusza.
5. wypracowania takiego systemu rozdziału miejsc w ODK SW w turnusach
wczasowych, aby przydział miejsc był skorelowany z planowaniem
urlopów w jednostkach podstawowych oraz zwiększenia oferty ilościowej
dostępnych funkcjonariuszom miejsc wczasowych.
6. powołania w ramach Zarządu Głównego zespołu problemowego ds.
ochronnych.
7. wystąpienia z wnioskiem do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
o wycofanie przedwstępnego egzaminu dla kandydatów na kurs
oddziałowych, organizowanego powtórnie na szczeblu OISW.
8. wystąpienia do Dyrektora Generalnego SW o spowodowanie spowolnienia
wdrażania programu „NEONET” w działach penitencjarnych jednostek
podstawowych, w związku z występującymi trudnościami obiektywnymi.
9. w celu ułatwienia właściwego stosowania sprzętów do wykrywania
elementów metalowych doprowadzić do ujednolicenia odzieży dla
skazanych w zakładach karnych typu zamkniętego.
10.pełnego zrealizowania uchwały poprzedniego Zjazdu w sprawie
przeprowadzenia bezpłatnych szczepień ochronnych, przeciw żółtaczce
typu „B” oraz grypie, w szczególności dla funkcjonariuszy zatrudnionych w
bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
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