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Mimo trwaj4cych blisko dwa lata intensywnych prac (czgsto podejmowanych
wsp6lnie ze rwiqzkiem zawodolvym) nad opracowaniem projektu ustawy
o Stuzbie WiEziennej,nie udalo siE stronie sluzbowej przedstawi6projektu ustawy,
ktory bylby reformatorski, odpowiadaj4cy rzeczryisfym oraz merytorycznym i
pragmatycrrrym potrzebom polskiego wigziennictwa, ale tak2e byt powszechnie
akceptowalny dla og6lu funkcjonariuszy. Mimo nniany nazewnictwa i kolejnoSci
poszazeg6lnych rozdzial6w, mimo wprowadzenia zmiany brzmienia niekt6rych
uregulowan, trudno oprzec siQ wrazeniu, 2e nadal bEdziemy funkcjonowa6 ,,pod
rzqdami" starej ustawy. Oczekiwania funkcjonariuszy byfy i sq,dalej idqce. Zwiqzek
zawodowy wielokrotnie zajmowal stanowisko dotycz4cekolejnych wersji projekt6w,
bral tak,zeudziat w ich konsultowaniu. Mimo przedstawianiana piSmie swoich opinii
nie otrzymywaliSmy wyja$nieri odrancania niekl6rych naszych uwag, o czym jest
mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o mvirykach zawodolyych. Dlatego te? cz136,
zgLaszanych
aktualnie uwag i propozycji, bEdziepowieleniem popruednich.Liczymy,
ze bEd4one uwzglgdnione,bqd? uzyskamy pisemneuzasadnienieich odrzucenia,by
ich skuteczrie broni6 w trakcie prac parlamentarnych.
Prezydium Zarzqdu Gl6wnego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracownik6w
WiEziennictwa po zapozf,raniusig z projektem ustawy o Slu2bie Wigziennej
(wersja z dnia 27 czerwca 2008r./ postanowilo zglosid nastEpuj4ceuwagi;
brak jest uregulowart dogczqcych organizocii
Swiadczefi z zokresu medycyny pracy. W projekcie ustawy wprowadzono
nowy Rozdziat T3 ,,Zdrowie i bezpieczefstwo funkcjonariuszy w sluZbie", lecz
brak jest zapis6w dotycz4cych zadah i odpowiedzialnoSci konkretnych
przelohonych (na r6zrych szczeblach zarzqdzania) za ich organizacjE I
realizacjg. Zapis art. I 15 ust. 1 jest w tym zakresienie wystarczaiqcy.
Natomiast zgodnie z wczesniejszymi uzgodnieniami w tym zakresie, oraz
zaawansowanymjuZ legislacyjnie projektem rozporzqdzeniaw sprawie sluzby
medycynypracy w jednostknch organizacyjrrych StuZby Wiqiennej - zespoty
medycyny pracy bedq usytuowane przy okrqgolyych inspektoratach Stu2by
WiEziennej. Nalezy to usankcjonowa6, stosownymi zapisami, w ustawie o
StuZbieWigziennej.

1. art. 9. i 10.
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2. art. L3.

wnosimy o jednozrtaczneustanowienie dnio I lutego
Swigtem Sluiby Wigziennej. Data ta nuiqzana jest z wydaniem w dniu
8 lutego 1919r. ,,Dekretu w sprawie tymczasowych przepis6w wigziennych"
i jest powszechnie akceptowana przez szerok4 kadrg funkcjonariuszy.
Aktualnie prowadzone se intensywne przygotowania do przysztorocznych
uroczystych obchod6w 9O-leciapowolania Stuzby WiEziennej.

3. art.17.
proponowany art. 17 zazrraczy1jako ust. 1 i dopisa6
ust. 2 o treSci:,rpowolanie lub mionowanie na stanowkku, o kthrych mon o w
Itst. 7, nastgpuje na pigcioletniq kadencjg. Ponowne powolanie lub
mianowanie na to ssmo stanowisko moie nastryid tylko raz". Zwiqzek
zawodowy zdecydowanie opowiada siE za wprowadzeniem kadencyjnoScina
wszystkie stanowiskakierownicze w Sluzbie Wigziennej, a w szczeg6lno5cina
wyzsze stanowiska, o ktorych mowa w Ftozdziale 3 projektu ustawy.
Analogiczne roz-wiryania funkcjonujq juZ od lat w innych shrzbach
mundurowych, w tym takhe w wojsku, i skutecznie przeciwdzialajq
zjawiskom: korupcji, nepotyzrnu,kumoterstwa,czy mobbingowi - o co nie jest
trudno w formacji mundurowej.

4. art. 27.1.

dopisa6 zdanie: ,rpo uzgodnieniu go z Zarzqdem
Glfwnym zwiqzku zawodowego, o ktdrym mowo w arl 30o. Zasady etyki
zawodowej, cry zasady postgpowania i zachowania, obok niewqtpliwych
przeslanekslu2bowych, maj4.takhev,rydtwigk moralny oraz spoleczry i trudno
byloby pomin46 w ich opracowaniu organizacjE zawodow% reprezentujqca
funkcjonariuszy.

5. art. 49.3.

wnioskujemy o zastryienie wymogu posiadania
wyksztalcenia wyis zego u.w odoweg o, dl a korp usu ch or qry ch, wyksztalceni em
Srednim. Identycrre romviqnnia wystEpuj4 we wsrystkich stu2bach
mundurowych. W chwili obecnej' praktycznie wszystkie stanowiska w
administracji areszt6w Sledczych i zaklad6w karnych sA stanowiskami
oficerskimi i chorqZackimi. Natomiast w tak newralgiczrym
i niezwykle
istotnym dla prawidlowego i be4iecznego funkcjonowania jednostek
podstawowych pionie stuZby, jakim jest dzial ochrony, sq to stanowiska
podoficerskie. O prrydatnoSci funkcjonariuszy na tych stanowiskachSwiadczy
nie posiadane wyksztalcenie (nawet wyhsze, zdobywane na uczelniach
cywilnych) lecz posiadane do5wiadczenie zawodow€, uryskiwane w trakcie
doskonalenia zawodowego i toku stuZby. To doSwiadczenie winno by6
gratyfikowane tak2e mozliwoSci4 awansu na kolejne stopnie sfuzbowe,
r6wniez chorqiackie. Ponadto, funkcjonariusze pracujqcy na stanowiskach
oddzialowych se przeciez be4oSrednimi przelozonymi (dow6dcami) dla
kilkudziesiqciu, a nawet kilkuset, osadzonych.Posiadany pvaz nich v{yZszy
stopieri sluZbowy jest tal<ze atrybutem w ich niezrnykle uci4pliwej i
niebe4piecmejpracy.
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6. art.56.2.
wnosimy o skr6cenie (wzorem innych stuZb
mundurowych) czasokres6w oczekiwania na ewentualny awans na stopniu
sfuzbowym. W szczeg6lnoScigdy w projekcie proponuje siQ wprowadzenie
daleko id4cej ztrliany (w por6wnaniu do rcrwiqzah zawartych w art. 52.1.
dotychczasowejustawy) i * miejsce slowa ,,nastEpuje"wprowadza sig slowa
,,mohenastqpi6".Dlatego teL ptoponujemy aby okresy oczekiwaniana awans
w poszczegolnychkorpusachwynosily :
w korpusie szeregowych
I rok
w korpusie podoJicerdw
2 lata
w korpusie chorqiXtch
3 lata
w korpusie oftcerdw
1 lata.
Obecnie aby uzyska6 maksymalny stopierl, pnawidziany dla korpusu
podoficerskiego, nalety pelni6 wzorowo sluzbg przez co najmniej 18 lat,
a w przypadku kontynuowania jej jeszcze w korpusie chorq,zych,potrzebna
nastgpnych 7 lat sluZby. Natomiast uprawnienia emerytalne funkcjonariusz
nabywajuz po 15 latach stuZby.

7. art. 62.1.

wnosimy o wydtu2enie mozliwoSci otrrymywania
dodatkuza wystugg lat, z dotychczasowych}}lat do 30 lat, w wysokoSci:
- fl 30% uposatenia zasodniczego - po 25 latach sluiby,
9 35% uposatenia zosadniczego - po 30 latach slaiby.
Analogicrcte romviqzania zostaly ju? wprowadzone w Wojsku, a w innych
stuzbach mundurowych prowadzone se prace nad ich wdrozeniem. Ponadto,
wydtuZenie mozliwoSci otrzymywania dodatku za wystugg lat jest jednym ze
sposob6wna powstrzymanie doSwiadczonychfunkcjonariuszy w slu2bie, co w
niedalekiej perspektywie czasowej niewEtpliwie przyniesie oszczgdnoSci
w Bud2ecie Paristwa. Obecnie w miejsce' zwolnionego funkcjonariusza
kt6remu nalefi wyplaca6 emeryturE - tneba przyjqt do stuzby inn4. osobE,
kt6rej naleLy wyplaca6 uposazenie oraz poddad kosztownemu i wieloletniemu
szkoleniu oraz doskonaleniuzawodoWemu.

8. art. 62.2.
nale?y jednozraczrie okreSlii, 2e do wyslugi lat w
Sluibie Wigziennej zaliczane sq (na zssadoch analogii) okresy sluZby le
Wojsku i w innych sluzbach militarnych, wymienionych w ustawie o
zoopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Straiy Granicutej, itd.
Obecnie w uregulowaniach pragmatycznych, dotycz4cych funkcjonariuszy
StuZbyWigziemej, istniejqodmienne podstawy do naliczaria sta2usluZby: dla
cel6w emerytalnych, do zaliczania vvystugi lat, czy do otrzymania nagrody
jubileuszowej. Nalezy benvzglgdnie ujednolicid te zasady, gdy? se one
powodem do rczbientych i dowolnych interpretacji.
Podobnie nale?y jednoznaczrie przestd-if (zgodnie z orzecruictwem
administracyjnym), 2e czynna sluzba wojskowa to taYie nadterminowa sluzba
wojskowa. Bez wzglEdu na formg odbywania zasadniczejstuZby wojskowej
(terminowa lub nadterminowa) hohierue ci spelniali przecieZsw6j obywatelski
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obowiqzek wobec ojcryzny i nie powinni byd traktowani odmiennie, na
prryl*ad prry ustalaniu wysokoScidodatk6w o charakterzestatym.

9. art. 62.

wnosimy o dopisanieust. 4 i 5, o treSci:
4. Funkcjonariuszowi moina przyznai inne dodatki ni| okrefllone w
ttst. 7, w tym takie o charakterze sta$tm, jeflli jest to uzasudnione
szczegdlnymi wlufciwoflciami, warunkami lub miejscem pelnienia
slutby.
5. Minister Sprawiedliwoflci, w porozumieniu z ministrem wlaflciwym
do spraw prac!, okreflli, w drodre rozporzqdzenia szczegdlowe
regulacje odnosr4ce sig do warunkdw i trybu pr{yatawania, obnihania
i cofania dodatkdw, o ktfirych mowa w ust. 4.
Ze specyfiki orgariracyjnej Stuzby WiEziemej, oraz r6znorodnoSci
zadah ustawowych, wynika potrzeba merytorycznie odmiennego oceniania
realizacji zadafi sluZbowych nie tylko przez poszczeg6lnepiony stuzby, ale
r6wnie? na poszczeg6lnych stanowiskach sluzbowych, w szczeg6lnoScitych
funkcjonariuszy, kt6rzy wykonuj4 swoje obowi4zki w statym i bezpoSrednim
kontakcie z osobamipozbawionymi wolnoSci,czy realizujqzadartiadow6dcze
i kierownicze, albo wylqcnrie szkoleniowe.
Z tego teL powodu umieszczarie i szczegotoweokreSlanie wszystkich tych
odmiennych przeslanek, w tym samym dodatku, jest malo czytelne i
nieracjonalne.

I0. art. 67.
zapisy dotyczqce rrprzeniesienia' i rrdelegowAniA"
winny byd uregulowane oddzielnie. W istocie s4to dwa rome akty prawne. W
obowi4Zujecej aktualnie ustawie o Stuzbie WiEziennej te uregulowania sg
takie ujEte w tych samych artykulach, co sprawia problemy interpretacyjne
nawet dla wyspecjalizowanych sluZbkadrowych.
11. art. 80.2.
fakukatywnoSi tego zapisu nalety zastryid zasadq
obligatoryjnego powierznnia obowiQzkdw.W jednostce o nnilitaryzowanym
charakterze nie moze byd dowolnoSci w tym zakresie, w szczeg6lnoSci,2e
generalnie dotyczq one przypadk6w powierzania obowiq,zk6w na wylsrych
stanowiskach,lub stanowiskachdow6dczych, zkt6rymi wiqpe sig zrvigkszony
stopieri obowi4pk6w i odpowiedzialnoSci. Zasadq winno by6 takhe
otrzymywanie upostvenia adekwatnego do zajmowanego (powierzonego)
stanowiska.

12.art.81.1.

wprowadzenie do ustawy zupelnie nowego
uregulowania, dotyczqcego inst;rtucji ,przeniesienia do dyspo4tcjf'
wymagaloby, naszym zdaniem, bardziej szczegolowego doprecyzowania
wszelkich przeslanek, mviqzanychz realiracjq tego zapisu. Uwazamy takl:e, 2e
podobnie jak w punkcie 11, stosowanie tego uregulowania winno by6
obligatoryjne.
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13.art. 82.2.2.

zdecydowanie wnosimy o wykreSlenietej przeslanki,
skutkujecej mozliwoSciq przeniesieniafunkcjonariuszana nihsze stanowisko,
bez wymierzenia kary dyscyplinarnej, o4 bez wczesniejszegostwierdzenianie
wywiaarwania siq z obowiqzk6w shuZbowych.W aktualnych uregulowaniach
ustawovvych zapis ten teL funkcjonuje, lecz jest postrzegany jako bardzo
restrykcyjny, sluzqcy gl6wnie do zastraszaniafunkcjonariuszy przez kadrE
kierowniczq. Wystarczy bowiem sporzqdzenie jednej (najczEsciej
tendencyjnej) opinii sluzbowej, od ktorej nie przystuguje prawo odwolania siE
do inst5rtucji niezaleimej od przelohonych (np.: do sqdu), by pozbawi6
funkcjonariusza calegodotychczasowegodorobku sluzbowego.
Naszym zdaniem, uregulowania okreSlone w art.82.l. oraz 82.2.3. sq
przeslankami wystarcz;lJqcymi aby skutecznie dyscyplinowa6 i egzekwowa6
wlaSciw4postawEfunkcj onariusza w sluzbie.

14.art.95.1.4.

nale?y poprawi6 blad jezykoo,ry i zomiast ,,na karg

dodatkowq" wpisat ,rflo Srodek karnyu.

15.art. L05.
wydaje siQ, 2e powinien znaleA(, siQ w rozdziale
odnoszqcym sig do stopni slu2bowych. Bytaby to regulacja bardziej
przejrrysta.
16. art. lO7.2.
wnosimy o wykreilenie ostotniego zdania o treici:
,,od opinii o sluzbie odwolanie nie przyslugujeu
17. art. ll0.2.
winno sig dopisa6 slowa: ,ri wlaflciwymi terytoriolnie
organami zwiqzku zon odowego, o ktfirym mowo w arl 30u. Ustawa z dnia
27 czerwca1997r.oshuzbiemedycyny pracy,'w art.7 tejheustawy, nakladana
tg stuzbg obowiryek wspoldzialania ze ntriqzkami zawodovvymi. Ochrona
zdrowia i irycia funkcjonariuszyjest wartoSciqnadrzgdnAdlategoteL - w celu
unikniEcia blgdnej interpretacji - nalefi w projekcie ustawy wskaza6, kt6ry
zwiqzek zawodonryjest wla$ciwy do nawiqzania przedmiotowej wspolpracy.
Ma to rrtaczenie teL dlatego, 2e w resorcie spraw wewngtrmych, kt6remu
podlegle se komisje lekarski, dzial kilkanaScie rwiqzkow zawodowych,
reprezentujqcych zar6wno funkcjonariuszy jak i pracownik6w tego resorfu.
Nie reprezentuj4.onejednak funkcjonariuszy Stu2by Wigziennej.

18.art. 115.3.

bemvzglgdnie nalezy po slowach: ,,w dziedzinie
beryieczefistwa i higieny pracy" dopisud zdanie o treSci: ,roraz dotyezqcych
przeciwdzialaniu qiawiskom mobbingu". Brak w projekcie ustawy
powyZszegoodniesieniasig do Kodeksu pracy jest juL, sam w sobie,bardzo
symptomatyczrty. W sluzbach mundurowych, zarz4dzarrych i dowodzonych
przecie? w spos6b arbitralny i hierarchiczry, bardzo latwo jest przekroczyc
granicE praworzqdnego egzekwowania powinnoSci stuZbowych. WlaSnie w
tych formacjach zjawisko mobbingu powinno by6 zdecydowanie mralczane,
a funkcjonariusze winni byi poddani szczeg6lnej ochronie, gdyz codzienne
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obcowanie z broniq moze by6 niebezpiecznew skutkach, zarlwno dla nich,
jak i dla ich otoczenia. Natomiast brak w projekcie ustawy jakichkolwiek
uregulowaf (nawet na z:;sadachog6lnych, wynikaj4cych z Kp) dotyczqcych
przeciwdzialaniu zjawiskom mobbingu stawia funkcjonariusry w bardzo
niekorzystnej (i niebezpiecmrej) sytuacji.
Dotychczasowe do$wiadczenia w powyzszej sprawie, przed polskimi
sqdami, wskazujq jednozraczrie na konieczno66 okreSlenia w ustawach
pragmatycznych, kt6re przepisy Kodeksu pracy majq zastosowanie wobec
funkcjonariuszy.
19. art. 122.1.
zupelnie zbqdnie okreSlono godziny rozpoczynania
stuzby w systemiejednozmianowym. Zapis ust. 2 powinien by6 norm% a nie
wyjatkiem od ustawowej reguly.
20. art. 129.
chyba blgdnie prq,wolano arl 135, a powinien
byf przywolany arl 128. O ,,przedhthonymczasie sluZby" jest mowa w
art. l28, natomiastart. 135 poSwigconyjest ,,gotowoScido petnieniastuzby".
2I. art. 129.
wnosimy o zast4pieniekropki przecinkiem i dodanie
zdania o tre5ci: ,rktfiry udzielany jest niezwloczttie, nie pdaiej ni|
do zakoficzenia okresu rozliczeniowego, o kt6rym mowa w art 779.7'. Brak
takiego uregulowania spowoduje zniwelowanie wieloletrich wysilk6w
ponoszonych przez Stu2bq WigziennA (i samych funkcjonariuszy) w celu
ograniczenia liczby nadgodzin. Dlatego tez, w miejsce stosowanegoobecnie
okresu rozliczeniowego, wynoszecego 4 tygodnie, wprowadza sig 6
miesiEcrry okres rozliczeniowy. Zdaniemzwiagku zawodowegojest to bardzo
wyg6rowany okres i ty* bardziej powinien byd wystarczajqcy do skutecznego
rozliczenia czasu stuzby funkcjonariuszy, 'lqcznie z rekompensat4 godzin
nadliczbowych.
22. art. 139.2.2.
mamy w4tpliwoSci, cry zapis tego uregulowania
dotyczy tak,,zefunkcjonariuszy pelni4cych stuzbgw oddzialach dla skazarrychz
niepsychotycznymi zaburzeniami. Jezeli nie to o taki zapis nalefi te
uregulowanie uzupelnii. Stu2ba w takim oddziale jest niezurykle
W czerpujecq stresogennai niebezpieczrra.

23. art. 143.

proponujemy uzupelnii o zdanie: ,,Jeieli zwolnienie
nastgpuje w pierwsqtm pdlroczu funkcjonariusz jest zobowiqzany do
wykor4tstania odpowiednio proporcjonalnej czgsci urloptr". WigkszoS6
funkcjonariuszy odchodz4cychze shtzby,po nabyciu uprawnierl emerytalnych,
dokonuje tego w pierwszych dw6ch miesi4cach roku. Ma to rwiryek z
przyslugujqcq im waloryzacjq Swiadczeh emerytalnych. Przesunigcie
zwolnienia ze sluzby, w celu wykorzystania calego urlopu, pozbawia ich tych
uprawnierl. Dlatego teL wnioskowana przez nas zasada proporcjonalnoSci
jest adekwafira do oczekiwafi i potrzeb funkcjonariuszy, juk r6wniez do
konst5rtucyjnejzasadyr6wno5ci wobec prawa.

24. art 150.
wnosimy o dodanieust. 4 o treSci:
4. Zwrot kosztdw, o ktfirych mwoa w ust. 7, przysluguje rdwniei
ktdremu
wstr4ymono
udzielenie
urlopu
funkcjonariuszowi,
wypoczynkowego.
CzEstszym przypadkiem, lvystQpujqcym w sluzbie, jest nie odwolanie
funkcjonariusza z vrlopu wypoczynkowego, lecz nie udzielenie tego urlopu,
nawet jeheli byl wczeSnieplanowany. Takie przypadki przewidziane sq.tak<ze
w art. 149 projektu ustawy. Skoro zatemmozra funkcjonariuszowi nie udzieli6
urlopu, to naleiry zwr6cic mu poniesione koszty, mviqzane z dokonaniem:
przedplat, zakupu bilet6w, itp., analogicznie do przypadk6w odwotania go
z urlopu.
25.art. 159.2.
slows ,rmote zezwolii" naleiy zastryii slowami
przeslanki jakie powinny
nz€zwolo". Jeheli w ustawie okreSlono szczegc>lowo
posiadad ewentualne zajgcia zarobkowe poza sluZbq to brak jest podstaw do
fakultatywnoSci decyzji przelohonego. Ponadto, zenvolenie (lub brak
zem,rclenia)winno by6 wydawane w formie decy4i, od klorej funkcjonariusz
m6gtby siEodwolac.
Z uwagi na niskie place w Stuzbie WiEziennej wielu funkcjonariuszy
zmvszonych jest podejmowad dodatkowg pracg pan stuZbq. KoniecznoS6
wydania zgody (lub nie) na takie zajgciazarobkowe wykorzystywanajest przez
wielu przelohonychjako element dyscyplinujqcy funkcjonariuszy, bez brania
pod uwagQmerytory crny ah przeslanektakiego zatrudnienia.

26. art. 164.

wnosimy o wykreSlenie usL4. Uzupelnienie ust. 3 o
stowarzyszeniazagranicznei miEdrynarodowe byloby wystarczajqce, chocia2,
naszym zdaniem, wykreSlenie ust. 3 tez byloby celowe. Jest to zbyt &tze
ograniczeniewolno6ci obywatelskich funkcjonariusza, a dodatkowo pominiEto
fakt naszegoczlonkowstwa w Unii Europejskiej.
Poza tym, niekiedy przynaleZnoS6iJo stowarzyszeh, nawet zagranicznych,
moze nastqpi6 poza indywidualnq decyzjq (i wiedzq) funkcjonariusza. Tak
mohe by6 np. w przypadku uzyskania czlonkowstwa, przez dziatajqcy w
SfuZbieWigziennej mviryek zawodowy, w organizacji spoleczrej posiadajecej
stafusstowarzyszenia.

27. aft. 176.3.
okrefllone v, projekcie kryterio sq zbyt ogdlnikowe,
dajqce daleko idqcq swobodg w ich interpretowaniu. Koniecmre jest ich
doprecyzowanie, lub uzupelnienie o zapis dotyczqcy uzgadniania decyzji
z czynnikiem spolecznym (twirykiem zawodolvym), albo przesqdzil, 2e
decyduje kolejno56 Aohonych wniosk6w.
28. art. 177.
poprzez pominiEcie uprawnieri dla kierownik6w
jednostek podstawowych, analogicnie jak rozv'riqzaniaw art. 189.4., nie
stworzono podstaw prawnych do uqtskunia poiyezlci na eele mieszkaniowe
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dla ogdlu funkcjonariuszy, zatrudnionych w aresztach Sledcrych, zakladach
karnych oraz w oSrodkach szkolenia i doskonolenia kadr Sluhby Wigziennej.
Powyzszy bl4d (zapewneprzypadkowy) utwierdza nasjednak w przekonaniuwyrahanym wczeSniej wielokrotnie
2e proponowane w Rozdziale 18
,,Sprawy mieszkaniowe" rontriryania mog4 zaspokoi6 cele mieszkaniowe
jedynie wqpkiej grupie funkcjonariuszy, kt6rych stadbEdziena splatQpozyc*i.
Projeklodawca,wzorujqc sig na ro^ryiqzaniachprryjEtych w s4downictwie, nie
uwzglgdnit faktu nracznej ftimicy plac pomigdry sEdziq-a funkcjonariuszem
Sluzby WiEziennej.
Ponadto, funkcjonariusze Stuzby Wigziennej, jako jedyni spoSr6d sluzb
mundurowych, zostanqpozbawieni:
- ustawowegoprawa do lokalu mieszkalnego,
r6wnowuimika z t5rtutubraku mieszkania,
r6wnowuimika za remont zajmowanegolokalu mieszkalnego.
brak jest konkretyzacji zapisu: skqd maje pochodzii
Srodki finansowe na ten cel i w jakiej wysokoSci moze by6 przyznawana
pomoc, ani kto podejmuje decyzje w sprawie przyznania tego Swiadczenia
pienigznego. Rozwiq,zaniazaproponowanew art. 2II projektu odnosz4 sie
przecie? wyruinie jedynie do przypadk6w, kiedy Smier6 funkcjonariusza
nastqpila,,w nviqzku ze shnbd', d nie ,,w razie Smierci funkcjonariusza".

29. art 191.3.

30. art. 195.

wnosimy o dopisaniepunktu 5 o treSci:
5). Zwolnienia lekarskiego, na skutek choroby lub wypadku,
wynoszqcego do 15 dni w ciryu roku Jeteli choroba lub wypadek
powstoly w zwiqzJruz pelnieniem sluiby obnihenio nogrody rocatej nie
stosuje sig.
Takie roztviqzanie funkcjonuje iu? aktualnie od szeregu lat i brak jest
merytorycznych przeslanek do jego likwidacji. Brak uwzglgdnienia
naszej propozycji moze spowodowad wiele nielogicznych sytuacji, kiedy
funkcjonariusz bEdzie ponosil konsekwencje finansowe za wzorowe
wykonywanie swoich obowiqpkSw.
Na przyklad nagroda rocmrabgdzie obligatoryjnie obnizanafunkcjonariuszowi,
ktory ulegl wypadkowi w stuZbie,w trakcie dokonywania czynu, zaktfiry - w
oparciu o art. 201
nalehaloby mu udzieli6 nagrody uznaniowej. Pod
warunkiem jednak, 2e jednostka organiracyjna bgdzie posiadala Srodki
finansowe na realizacjEtej nagrody.
Ponadto, uregulowania art. 194.1. wskazujq wyruinie, 2e nagroda roczrra
przystuguje za naleryte wykonywanie obowi4pk6w sluzbowych, a nie za
frekwencje.

31. art. art. 197.3.b. konsekwencj4zgloszeniauwagi w punkcie 13 winno
by6 wykreSleniepodpunktu b).

32. art.202.

wnosrmy o dopisanie zadania o treSci: ,roFoz
stanowisko organimcj i zwiqzkowej'.
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33. art.204.2.2.

nalehaloby uszczegdlowif i wymienii wszystkie
okresy zaliczane do stazu jubileuszowego. O problemach z r6znorodnym
interpretowaniem przepis6w dotycz4cychzaliczarriastazu sluZby pisaliSmyjuz
powy2ej w punkcie 8.

34. art.2ll.2.
zupetnie nie jest dla nas zxoz,umiaty pow6d
wyLqczenie dzieci uczqcych siQ w szkolach podstawowych i gimnazjalnych.
WlaSnie w tym okresie, potrzeby i wydatki wydajq siQ by6 najbardziej
poz4dane.Dzieci szybko rosn4 zmieniajq szkolg, itp, a nie mogqprzecie? podobniejak ich starsi koledzy - pomagac rodzinie, poptzezpodjEcie zajgcia
zarobkowego. Argumentem nie mohe byd takhe kwestia finansowo, gdyz
(analizuj4c skalg zjawiska) nie bytoby to duZe obciqzenie dla budzetu
wigziennictwa.
Poza tym, bardzo istotne w takich sytuacjachse aspekty moralne, kt6re nalefi
wziqc pod uwagQ,bez wzglgdu na ewentualnekoszty finansowe.
Dlatego te?proponujemyinnq.treS6ust. 2:
2. Pomoc ftnansoruo, o ktdrej mon,o w usl 1, pr4tsluguje na okres
ksztalcenia, nie dluiej jednak ni| do ukorlczenia 25 roku iyciu

35.art.216.5.

wnosimy o wykrefllenie usl 5. Proponowany w
jest
projekcie zapis
sprzeczny z z-asadapostgpowania administracyjnego - i2
wykonaniu podlegajEdecyzieostateczrue,
a nie decyzjeod k16rychprrystugujq
Srodki odwolawcze. Projektodawca nie przewidzial tzkhe moZliwych skutk6w
wykazania wadliwej decyzji nieostatecznej,np. o zwolnieniu funkcjonariusza
ze sluzby. Dlatego teL, dla bezpieczeistwa obrotu prawnego, nalefi
pozostawi6obow iryujqce aktualnie uregulowanie, a zatemwykreSlid ust.5.

36. art.2l7.

zdecydowonie sprzeciwiamy siQ wprowodzeniu
instytacji ,rrozkazupersonolnego'i kl6ra jest charakterystycmq ale wylqcznre
dla wojska. Nie wystEpuje ona w innych stuzbachparamilitarnych. Ponadto
projektodawcaproponuje, aby od rozkEvupersonalnegonie prryslugiwat Zaden
Srodekodwolawcz!. Trudno zgodzic sig nam na tak ogromnq i wyidealizowanq.
wiarg w nieomylnoSi przelohonych.Jestto nierealne.
Poza tym, powyLsza propozycja jest sprzeczrtaz zasadqdwuinstancyjnoSci
postEpowania administracyjnego i pozbawia funkcjonariusza prawa do
skorzystania z drogi odwolawczej, a takie pozbawia go (ako pelnoprawnego
obywatela) dostEpudo drogi s4dowej,co jest sprzecmrez Konst5rtucjq.
Nie nrajdujemy indnych merytorycznych argument6w do zmiany stosowanych
dotychczasregulacji spraw osobowych funkcj onariuszy.
Zdaniem nxriqzku zawodowego, ewenfualne wprowadzerne,,wojskowych"
uregulowati, ograniczajqcych dodatkowo uprawnienia funkcjonariuszy, winno
by6 wcze6niej poprzedzonepropozycjami zr6wnania innych uprawniefi, w tym
socjalnych i finansolvych.
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37. art.220.

wnosimy o wykreSlenie uregulowafi zawartych w
ust.3 i 4. Praktycznie nie jest mozliwe, aby przry takiej populacji stanowisk
sluzbowych nie mozla bytoby znale1c dla funkcjonariusza stanowiska
r6wnorzEdnegolub wyhszego.Przecie?to z winy sluzby zostal on pozbawiany
swojego wczeSniejszegostanowiska.Proponowaniez#, w ust. 4 zwolnienie
funkcjonariusza, w przypadku braku j"go zgody na przeniesienie na nihsze
stanowisko, jest romviqnniem nie do prryjEcia. Onraczaloby to, 2e wszelkie
mozliwe konsekwencje: natury moralnej i finansowej ponosilby wyl4cznie
funkcjonariusz, a to przecie? po stronie stuZby winien by6 obowiqzek
calkowitej naprawy skutk6w uchylonych decyzji.

3 8 .a r t . 2 2 l . l .

proponujemy okres 6 miesigcy zastryii okresem co
najmniej I roku, z uwagi na dotychczasowe do5wiadczenia, Swiadczqceo
rlnaczrLiedtuZszej(nawetni? 1 rok) przewleklo$ci tocz4cychsig spraw.

39. art.228.

wnosimy o wykreSlenieust. 7 w calo5ci, & w ust. 6
sl6w: ,,udokumentowsnq w formie notatkf'. Proponowanaw projekcie forma
dokumentowania ronrrowy dyscyplinujqcej, w postaci ,,notatki" wpinanej do
akt funkcjonarirtsza,jest niczym innym jak onprowadzeniemdodatkowej (poza
ustawowej) kary dyscyplinarnej, kt6re okreSlone sq szczegolowow art. 232.
Ponadto, propozycji tej brak jest logicznej konsekwencji wobec innych
uregulowarl, zawaftych w projekcie ustawy.
I tak, za czyn,,mniejszej wagi", zaWory nie jest wymierzananawetnajnihsza
kara dyscyplinarna,jakqjest nagana,wpina sig do akt notatkgna okres 1 roku.
Natomiast czyn ,,wiEkszej wagi", za ktory wymierzono karq dyscyplinarnq
nagany,jest zacieranypo uptywie juL 6 miesigcy (art.261.2.1.), a orzeczenie
jest usuwanez akt po tym samym okresie(art, 261.7.)
Poza tym, art. 233 przesqdza, 2e kara nagany polega wlaSnie na
,,przeprowadzeniu rozmowy dyscyplinujqcej", kt6ra jest dokumentowana
wydaniem orzeczeniao wymierzeniu'kary.Rozmowa dyscyplinuj4ed,za cryn
aby zachowal sw6j charakter ostrzegawczy powinna
,,mniejszej wagi"
pozosta6 poza aktami funkcj onariusa.

40. art.244.
wnioskujemy o wykrefllenie w usl3 pkt 3. Nie
widzimy uzasadnienia, aby dla Scislej kadry dyrektorskiej i kierowniczej
stwarzaduprrywilejowane zasady powolywania ruecznk6w dyscyplinarnych.
W aresrtach Sledczychi zakladachkarnych stopieri majora, lub wyZsry, mog4_
posiadad wytqcznie dyrektorzy i niekt6rzy kierownicy. W matych i Srednich
jednostkach bylby nawet klopot ze zl;ralezieniem(i wyznaczeniem) takiego
rzecnika.
Uwazamy,2e dla ogotu kadry oficerskiej wystarczEqcym rozwiqzaniem bgdzie
mozliwoS6 Wznaczenia innego oficera (nawet podporucznika) na rzeczntka
dyscyplinarnego.

1l

41. art.256.1.
w miejsce sl6w: omoie powolad" wnosimy o
wprowadzenie uregulowsnia: ,rpowoluje".
Sprawy dyscyplinarne, a w
szczeg6lnoSciprawo do skuteczn€1obrony funkcjonariuszy, s4.bardzo istotne
dla rwiqzku zawodowego. Skoro za| projektodawca wprowadza, w miejsce
funkcjonujqcych obecnie Sqd6w Dyscyplinarnych, instytucjg,,Komisji", z
udzialem przedstawicieli zutiqzku zawodowego, to powotywanie takiej
Komisji winno byd obligatoryjne, a nie odstgpstwem od reguty. Z uwagi
specyfikE stuZby mundurowej, jej hierarchicmego podporz4dkowania
stuzbowego, nie mozna spraw dyscyplinarnych pozostawi6 wylqcznie
swobodnej woli przetohonych, nie zainteresowanychprzecie? powodzeniem
procedur odwolawczych. Bytoby ta zbyt dalekie ograniczeniefunkcjonariuszy
do prawa obrony.
42. art.261.2.1..
proponujemy skrdcii okres zatarcia kary nagany do
3 miesigcy (w miejsce 6 miesigcy), tak jak to ma miejsce w dotychczasowych
uregulowaniachdyscyplinarnych.Kara ta polega jedynie na Weprowadzenru
roznowy wychowawczej, dlatego te? konsekwencje finansowe, takiej
roznowy, nie powinny by6 uZtakdotkliwe.

43.art.26l.3.l.

proponujemy aby w miejsce 3 miesigcy wpisai 2
miesiqce,co byloby konsekwencj4pny'jeciawniosku z punkfu 41.

44.
W projekcie ustawy zupelnie pominigto problematykg szkolenia i
doskonaleniazawodowego funkcjonariuszy. Sa to sprawy niezrvykle istotne dla
prawidlowego funkcjonowania wigziennictwd, & w szczeg6lnoScidla realizacji
zadan,j akie ustawodawca postawil przed Stu2baWi Eziennq.
Naszym zdaniem, koniecme jest bardziej wnikliwe uregulowanie, w randze
ustawy, przynajmniej takich kwestii jak: nab6r funkcjonariuszy, zasady
szkolenia,cry skutki negatywnych wynik6w szkolenia, itp.

ZaZarz4d Gl6wny NSZZ FiPW:
I'} R 7- lj,

'"r

J

LL i:,i

i

z. .'.

ZARZADU GT,OWNEG{)

i,liezal
ezilci i;;'ilffin

zi*pa6-*e
7*iair,u
so

ictwa
Funkcionaiiul;z,ii djdaw nikoqWie;rErtn
t47*
u
Brc nirt r;;' i )gft;rek^() ttierVyfis;ki

