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2I maja 2015 roku, sygn. DL-465-I1I5

sprawie projektu rozporządzęnia Ministra

Sprawiedliwości w sprawie nagród

i

zapomog dla funkcjonariuszy Słuzby

Więziennej poniżej przedstawiamy naszę stanowisko.

NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa stoi na stanowisktl , że
warunkiem koniecznym do rozpoczęcia konsultacji jest zapis w projektowanym

rozporządzenlu

o

konieczności stworzenia regulaminu nagród, ustalanego

i zmienianego w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.

Pozbawienie NSZZ FiPW mozliwościwspółdziałania w kształtowaniu zasad
przyznawanla nagród w formie regulaminu nagród w oparciu o rozwiązania
ustawowe określonew art 27 ust 3 Ustawy

o związkach zawodowych, stawia

pod znakiem zapytanta sens udzińu czynnlka społecznego w

kontroli

wydatkowania środków pochodzących z oszczędności wynikających ze zmiany
przep i sów

u

stawowy

ch

doty

czących wy soko

śc

i wynagro dzęnia

fu nkcj

onariu szy

SłużbyWięziennej korzystąących zę zwolnień lekarskich,

a taki

udział

w trakcie prowadzonych negocjacji o jest zgodne
opinią Biura Analtz Sejmowych sygn. akt BAS-WAL -614115 z dnia

zagwararftował nam rząd

z

22kwiętniaż015 roku. ( pismo w zńączentu)
Zdanięm związku zawodowego złożonośómaterii w tym zakresie oraz
rewolucyjny charakter zmiarl, wymaga niezwykłej ostrożnościw podejściu do

wykorzystania środków przęznaczonych

na

nagrody

i

zapomogl dla

funkcjonariuszy.

Dotychczasowa polityka strony słuzbowej w nagrad zaniu funkcj onariuszy

z

powodu braku jasno określonych kryteriów często rodzlła frustrację

i niezadowolenie w naszym środowisku.

NSZZ FiPW stoi na stanowisku, że rozporządzenie musi dawać podstawę
prawną do tworzenia

i

w uzgodnieniu

zmięniania

z

za|<ładową organizacją

związkową regulaminów nagradzania, które precyzyjnie określąza co,komu,

kiedy , na czyj wniosek , orazkto przyznaje nagrody
rozporządzenię na obecnym etapie ma

w

zakresie przedmiotowym

juk i

i

zapomogi. Projektowane

zbY ogólnikowy charakter

podmiotowym

w

zarówno

zakresie nagradzania

funkcjonariuszy SW.

Ponadto poza propozycją wprowadzęnta regulaminu nagradzania, która jest
w naszej opinii i BAS-u o fundamentalnym znaczenlu, proponuje się dokonanie
na

stępuj ący

c

h zmtan w proj

ekc ie

ro

zp or

ządzenia:.

- § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Nagrody uznaniowe przyznaje przełożony z własnej inicjatywy, na wniosek

bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza

bądźorganizacji

związku

zawodowego funkcj onariuszy

- zapomogi przyznaje przełożonyw uzgodnieniu
związkową z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek

_ § 5 otrzymuje brzmienie

z

organizacją

fuŃcj onariu sza, a w uzasadni onych

pr zy p

adkach także na wnio s ek

:

2) osoby wznaczonej w jednostce organizacyjnej do załatwiania spraw

kadrowych lub socjalnych;

3)organizacjizwiązkuzawodowegofuŃcjonariuszy.
poprawki te mają istotne znaczenie d\a ręalizacji nadanych uprawnień
ustawowych w celu reali zacji statutowy ch zadańNSZZ FiPW.
proponuje się aby poprzęzzmianę zapisu § 4 uwzględnić udział czynnika

społecznego przy wnioskowaniu

o

udzielenie nagród

przełożonych w podejmowaniu decyzji

co do

a

takżę wesprzeć

dysponowania

środkami

finansowymi, o których mowa w art. 60 h ustawy o SW,

stosownie do

treś

ci

art. 19 ust. 3 ustawy

o związkach

zawodowych, w razie

niniejszej
odrzucenia w całościlub w częścistanowiska związku zawartego w

opinii, proszę o pisemną informację w tej sprawie wrazzuzasadnieniem,
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