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UCHWAŁA PROBLEMOWA

I. XIII Zjazd NSZZ FiPW zobowiązuje Zarząd Główny do podjęcia wszelkich dopuszczalnych 
prawem  działań  mających  na  celu  wprowadzenie  do  ustawy  o  Służbie  Więziennej, 
ustawy  o  zaopatrzeniu  emerytalnym  oraz  w  aktach  wykonawczych  do  tych  ustaw 
korzystnych  dla  funkcjonariuszy  uregulowań,  w tym także  dokonania  następujących 
zmian w aktualnym projekcie ustawy o Służbie Więziennej:

• zmiany art. 57 dotyczącego dodatku za wysługę lat,

• wykreślenie  art.  95,  który  mówi  o  możliwości  zwolnienia  funkcjonariusza  po  30 
latach służby, bez osiągnięcia pełnej wysługi emerytalnej,

• zmiany brzmienia art. 38 ust. 2 pkt 7,

• w art. 162 wykreślenie ust.4,

• zobowiązać  Zarząd  Główny  do  wystąpienia  w  przedmiocie  zmiany  kryteriów 
przyznawania  finansowej  pomocy,  mieszkaniowej  dla  każdego  funkcjonariusza 
Służby Więziennej.

• utrzymania praw nabytych funkcjonariuszy,

• otworzenie możliwości  drogi  awansu do korpusu chorążych funkcjonariuszom ze 
średnim wykształceniem,

• skrócenie okresów awansowych w stopniach,

• wprowadzenie nowych uregulowań dotyczących dodatków służbowych,

• zagadnień związanych z mobbingiem i medycyną pracy.

II. XIII  Zjazd  NSZZ  FiPW  zobowiązuje  Zarząd  Główny  do  powołania  grupy,  która  zajmie  się 
poprawnością funkcjonowania aplikacji komputerowej dotyczącej rozliczania czasu służby.

III. XIII Zjazd NSZZ FiPW zobowiązuje Zarząd Główny do powołania grupy, która zajmie się pracami 
nad  projektem  zmian  w  Ustawie  KKW,  w  szczególności  tych,  które  nakładają  na  Służbę 
dodatkowe  obowiązki  bez  poszerzania  jej  uprawnień.  W  trosce  o  bezpieczeństwo 
funkcjonariuszy oraz ich rodzin wnosi się o wykreślenie z projektu art. 100 kkw.



IV. XIII  Zjazd  NSZZ  FiPW zobowiązuje  Zarząd  Główny  do  podjęcia  rozmów ze  stroną  służbową 
dotyczących optymalizacji rozwiązań systemu Noe.NET i uczynienia ich bardziej przyjaznym dla 
użytkownika.

V. XIII  Zjazd  NSZZ  FiPW  zobowiązuje  Zarząd  Główny  do  podjęcia  działań  zmierzających  do 
wyegzekwowania obietnicy przyznania Służbie Więziennej 250 etatów cywilnych w 2009r.

VI. W związku ze znacznym wzrostem ilości skarg osadzonych, będących niejednokrotnie jedyną 
formą ich aktywności, XIII Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny do podjęcia działań zmierzających 
do  ograniczenia  biurokracji  w  przedmiocie  postępowania  z  tymi  skargami.  Ponadto,  w 
przypadkach naruszania dobrego imienia funkcjonariusza, lub w przypadkach skarg noszących 
znamiona  przestępstwa,  obligatoryjnym  działaniem  kierownictwa  jednostki  podstawowej 
winno być stosowne wystąpienie do prokuratury. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że 
ilość skarg nie może być przesłanką do oceniania jednostki lub funkcjonariuszy.

VII. XIII Zjazd NSZZ FiPW zobowiązuje Zarząd Główny do wystąpienia do Dyrektora Generalnego z 
wnioskiem  o  sprawdzenie,  czy  w  tzw.  terenie  są  realizowane  obowiązujące  procedury  w 
sprawie zasad postępowania po ekspozycji zawodowej.

VIII. W związku z sygnałami, że w niektórych przypadkach medycyna pracy działa nieprawidłowo, a 
wręcz  na  niekorzyść  funkcjonariuszy,  XIII  Zjazd  NSZZ  FiPW  zobowiązuje  Zarząd  Główny  do 
wystąpienia do Dyrektora Generalnego o skontrolowanie funkcjonowania medycyny pracy w 
zakresie poprawności,  a  w szczególności,  czy nie jest wykorzystywana do działań na szkodę 
funkcjonariuszy.

IX. XIII Zjazd NSZZ FiPW zobowiązuje Zarząd Główny do wystąpienia do Dyrektora Generalnego o 
wydanie  polecenia  Dyrektorom  jednostek  w  sprawie  przedstawiania  nowozatrudnionym 
funkcjonariuszom  i  pracownikom  wszystkich  ofert  programów  ubezpieczeniowych 
obowiązujących w jednostce, na zasadach równego i partnerskiego ich traktowania.

X. XIII  Zjazd  NSZZ  FiPW  upoważnia  Zarząd  Główny  do  wprowadzenia  niezbędnych  poprawek 
redakcyjnych,  skutkujących  prawidłową  rejestracją  uchwalonych  przez  Zjazd  poprawek  do 
Statutu NSZZ FiPW.

        
          Przewodnicząca
Komisji Uchwał i Wniosków

          (-) Lucyna Skubis
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