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do ministra pracy
p.
jac~a Kuronia
w warszawie.

polityki

s-Qcjalnej

~ zwiazku z przewidywana
na ~zien ?9 pazdziernika
debat~
.
w urzedzie rady
Ministraw nad projektem ustawy O emeryturach
i rentach z uhezieczenia
spolecznego zarzad glowny nszz funkcjonariuszy i pracowriikow wieziennictwa
potrzYlT'uje swoje stanowisko
/
zR~arte w doreczonych
panu w dniu 19 pazdziernika
uchwalach.
protestujemy przeciw sposobowi
powstania tego, prOjektu - bezkonsultaCji z zainteresowanymi
gr6pa~i i bez ' uwzglednienia
C7.psto niewolnic7.\ ch warunkow pracy , ktore ze wzgledu
na sytuacje
inansowa pans wa jeszcze
.ugo nle heda zmienione.
przyjecie ustawy zdezorg~nizuje
sluzbe wiezienna , bowiem spowod ,8 JUZ
uje natychmiastowe
odejscie ok. 1/3 stanu zatrudnionych
obecnie wywoluje stan nieznosnego napiecia
leku ,ktory niekoIzystnieodhije
sie w pracy jednostek penitencjarnych
• uwazamy
,
ze takie pospieszne tworzenie prawa ,dzialajacego wstecz ,za Z8m knietyrni U,!'zwi8rni,krzywdzacego
ludzi ,wykonUjacych
niezwykle
ciezka prace - godzi. w ich poczucie
godnosci i sprawi.edliwosci
trak odpOWiedzi na nasze, uch,,"'aly nieuwzglednie'l'-:'e
naszego
s~alowiska ~OZ8 s owod~v8c podjqcie przez nas prze Jidzianej
rave~
akc1i
v
l'nrot8stacJ/in8~
....; """'".-
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do ministra sprawieQliwosci
pana aleksan ra ben+.kowskiegn
w warszawie.
N
zwiazku z rrz~widywana na dzien ?9 pazdzi8rnika debata w
w:zedzie rady ministrow nad prOjektem ustawy o emeryturach i rentach
pw zwraca !?ie
z ubezpieczenia
spolecznego
zarzad glowny nszzf
do pana ministra z pTosba o wystapienie przeciw tej ustawie ,
w Obronie podleglych panu funkCjonariuszy
sluzby wieziennej
•
sposob opracowania prOjektu ,bez konsultaCji z zainteresowanymi
grupami zawodowYM":i ,z tendenCja do splaszczania swiadczen i preferowania przecietnosci
stoi w sprzecznosci z zasadami nowego
porzadku spoleczno-prawnego
.zdezorganizuje
sluzbe wiezienna ,w ktorej
spowodUje zwolnienie ok. 3e procent kadry ,i3 jUZ obecnie prosby
o zwonienie zlozylo ok. 3 tys. funkcjonariuszy'.
prosimy tez o przekazanie informacji ,ze nie liczenie sie z opiniaMi zainteresowanych
moze spowodowac pdjecie akCji protestacyjnej
w wiezienniotwie.-
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