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W imieniu Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy

i Pracowników Więziennictwa przekazuje do wiadomości Pana Ministra dane

statyczne w przekonaniu, że posłużą do podjęcia stosownych decyzji

wystąpienia do Rządu RP o wpisanie w projektowany budzet na 2016 rok

podwyzki uposazeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych

więziennictwa.

Limit zatrudnienia w Słuzbie Więziennej wynosi 29 516,50 (w etatach),

w tym: 27 594 etaty z przeznaczeniem na zatrudnienie funkcjonariuszy,

a pozostałe 1 922,50 etaty na zatrudnienie pracowników cywilnych

i nauczycieli.

Limit środków finansowych na uposażenia funkcjonariuszy na podstawie

ustawy budzetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015r, (Dz,U, z 2015,

poz.153 ) wynosi 1 447 639 tys.zł, w tym na uposażenia wraz z dodatkami

o charakherze stałym 1 337 469 tys.zł. Ustalony limit środków na uposażenia

wynika z wysokości kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych



i funkcjonariuszy ustalonej w kwocie 1 523,29 zł, wskażnika wielokrotności

kwoty bazowej wynoszącej2,87 oraz ustalonej liczby etatów.

Wysokośc kwoty bazowej nie uległa zmianie od 2009 roku. Zwiększeniu

uległ, od dnia 1 października 2012r, wskaźnik wielokrotności kwoty bazowej

z 2,65 na 2,87 - co w rezultacie spowodowało podwyzkę dodatku za stopień

dla funkcjonariuszy o kwotę 300 zł.

Brak wzrostu kwoty bazowej od szeregu lat oznacza, że niezaleźnie od

rodzących się skutków finansowych w danym roku budżetowym, takich jak:

obligatoryjny wzrost dodatku z tytułu wysługi lat, wzrost dodatku za stopień

po ukończeniu szkolenia zawodowego, wydatki z powyższego na|eży

realizować

w ramach pozostającego na niezmienionym poziomie planu finansowego.

Permanentny wzrost dodatków do uposażenia zasadniczego o charakterze

obligatoryjnym, wywołuje corocznie skutki finansowe na kolejne lata, co

w konsekwencji przyczynia się do przekroczenia ,,bezpiecznego" poziomu

środków przeznaczonych na uposazenia. Duża skala zwolnień

funkcjonariuszy ze słuzby w latach 2009 - 2013 umożliwiała wygenerowanie

,,oszczędności", które w pełni pokrywały potrzeby finansowe z tytułu

wydatków na uposazenia. Jednak liczba zwolnień funkcjonariuszy w ubiegłym

roku uległa znacznemu zmniejszeniu, a szacunkowe planowane zwolnienia

w biezącym roku są na podobnym poziomie. Zatem , przy założeniu realizaĄi

wydatków z tytułu obligatoryjnego wzrostu dodatków z tytułu wysługi lat oraz

stopni istnieje realne zagrożenie niedoboru środków na uposazenia

w biezącym roku oraz w kolejnych latach.

Analogiczna sytuacja dotyczy środków finansowych przeznaczanych na

wynagrodzenia pracowników więziennictwa. Limit środkow,finansowych na

ten cel jest od wielu lat na niezmienionym poziomie. Ponadto corocznie

zmniejszany jest o obowiązkowe wpłaty na PFRON. Zatem aktualna sytuacja

finansowa ogranicza mozliwość realizacji awansów, tworzenia funduszu



nagród w oparciu o obowiązujące przepisy czy też regulację wynagrodzeń w

odniesieniu chociażby do pracowników.

Wskazane wyzej czynniki nie pozwalają na realizację stabilnego systemu

motywacyjnego. Powyższa sytuacja powoduje niezadowolenie, frustracje

i bardzo napiętą atmosferę wśród naszej grupy zawodowej, wyrazem, czego

są liczne wystąpienia do związku i mocne naciski o załatwienie tego

problemu.

Pragnę nadmienic, że Słuzba Więzienna, jako jedyna formacja mundurowa

nie została nigdy objęta ustawą modernizacyjną, Nie miała również

waloryzacji płac od wielu lat. Licząc na to, ze podjął się Pan takzaszczytnego

ale i bardzo trudnego odcinka zarzadzania w Państwie polskim będzie Pan

przychylny Słuzbie Więziennej oraz całemu stanowi osobowemu

wykonującemu jakże odpowiedzialne i cięzkie zadania służbowe, jakie Rząd

nakłada na swoich funkcjonariuszy i pracownikow cywilnych Słuzby

Więziennej.
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