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Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa (po
przeprowadzeniu konsultacji wewnątrzzwiązkowej oraz po wysłuchaniu wyjaśnień
przedstawicieli Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego Centralnego Zarządu
Służby Więziennej) postanowił nie zgłaszać uwag do merytorycznej treści projektu
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie norm i zasad przydzielania
umundurowania i wyposażenia specjalnego funkcjonariuszom Służby Więziennej
oraz zasad ich zwrotu, poprzestając na zgłoszeniu uwag do tabel stanowiących
załączniki do niniejszego projektu:
1. wnosimy o ujednolicenie nazewnictwa tych samych elementów sortów
mundurowych, a występujących pod innymi nazwami w różnych tabelach.
2. wnosimy o wprowadzenie w tabeli nr 8, w miejsce bluzy i spodni judo
(pozycja 7 i 8) sortu o nazwie: „kombinezon szkolno-treningowy z torbą”.
Takie nazewnictwo pozwoli samodzielnie decydować ośrodkom szkolenia
Służby Więziennej o doborze najbardziej przydatnego dla nich uniformu
treningowego. Obecnie, obok stroju judo stosowanego w COSSW w Kaliszu,
do zajęć treningowych w OSSW w Kulach wykorzystywany jest kombinezon
szkolny, który swoim wyglądem i możliwością szerszego zastosowania niż
sportowy strój judo, uzyskał wysoką ocenę wykładowców oraz osób
szkolących się.
3.

wnosimy o wprowadzenie 2 sztuk czarnych t-shirtów, zarówno dla
funkcjonariuszy służby stałej oraz przygotowawczej. Ten element wyposażenia
funkcjonariuszy zdał egzamin, jest popularny i wygodny w codziennym
użyciu. Jednocześnie wnioskujemy o rozważenie możliwości poprawy jego
jakości oraz o zastąpienie napisu „SW” pełną nazwą „Służba Więzienna”.

4. uważamy, że dodatkowy sort w postaci „kurtki wyjściowej” (tabela 10,
poz. 5) jest zbędny.
5. wnosimy także o wprowadzenie jako wyposażenia dodatkowego (tabela nr
11) drugiej pary nowych trzewików polowych. Propozycja wyposażania
drużyn strzeleckich i przeciw pożarowych oraz przewodników psów w
używane (o różnym przecież stopniu zniszczenia) obuwie - jest trudna do
zaakceptowania, głównie ze względów higienicznych i estetycznych.
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