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Prezydium Zarzqfis Gl6wnego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracownik6w
Wigziennictwa po anafuae prqektu usnwy o onianie niekhirych astare zwiqzanych z
reali4acjq ustary budtetowej pngrl'e zauwa\6, LE art. 18 projektowanej ustawy
narusza uprawnienia pracownicze wynikajqce z zapis6w Ustawy z dnia 9 kwietnia
2010 r. o Shrzbie Wigziennej.

Ustawodawca pragnie drastycznie ogrNiczy| uprawnienia fiurkcjonariuszy
Stu2by Wipziennej wynikajqce z ustawy z 9 kwietnia 2010 roku, kt6rej blgdne
interpretowanie (potwier&one wyrokami s4dowymi) doprowadzilo do
niekorzystnych dla Stuzby wyok6w s4dowych. Ustawodawca w chwili jej
uchwalania miai te2 Swiadomo$i skutk6w finansowych, jakie za sobq poci4gnie tego
rodzaju zapis. Ograniczenie wysokoSci wyfaty nale2noSci poprzez ustalenie limit6w
finansowych nie mo2e by6 podyktowane li tylko ograniczonym (skromnym)
bud2etem SluZby Wigziennej, ale podobnie jak w innych sluZbach mundurowych
@olicja, Stra2 Graniczna) faktycznie poniesionymi nakladami finansowymi.

Takie dzialania rodz4 uzasadnione obalry co do trwalo5ci prawa oraz r6wnodci
stosowania wobec wszystkich funkcjonariuszy w zakresie tzw. uprawnieri
okoloplacowych. Wcze3niejsze zapowiedzi o ujednoliceniu upmwnieri oraz unifikacji
rozwi4Tarije reguluj4cych, legty w gruzach.

Z projeklowanego rozporzqdzeria Ministra Sprawiedliwo(ci w sprawie
wysokoici ryczaltu za dojazd do miejsca pelnienia sfu2by dla funkcjonariuszy Sfu2by
Wiqziennej wynik4 ze funkcjonariusz, kt6rego miejsce zarnieszkaria ntajduje sig w
odleglo5ci od miejsca pelnienia sluiby przektaczajqcej 30 kilometr6w i pehri siuzbq
w systemie czterozrniennym, otrzyma ryczah w wysokoSci ok. |,33 A. za Weiazd
jednorazowy - w jednq stronE. To kpina - innlmi slowami tego sip nie da ohe5li6.

Dlatego tez x,nosimy o odrzucenie zaproponowanych zrnian odnosz4cych sig
do ustawy z 9 kwietnia 20i0 roku o Shr2bie Wiqziennej w caloSci.
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