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UCHWAŁA PROBLEMOWA

XIV  Zjazd  Sprawozdawczy  Niezależnego  Samorządnego  Związku  Zawodowego 
Funkcjonariuszy  i  Pracowników  Więziennictwa  przyjął  następujące  uchwały  problemowe 
i wnioski:

I. XIV Zjazd NSZZ FiPW zobowiązuje Zarząd Główny do wystąpienia z inicjatywą realizacji 
art.  7  pkt.  14  Statutu  poprzez  zgłoszenie  Kierownictwu  Służby  Więziennej  własnej 
propozycji  porozumienia określającego zasady, kryteria i kompetencje przedstawicieli 
Związku w procesie naboru i przyjęć do Służby oraz sprawowania społecznej opieki nad 
osobami nowoprzyjętymi.

II. XIV  Zjazd  NSZZ  FiPW  zobowiązuje  Zarząd  Główny  do  podjęcia  działań  w  sprawie 
zaliczania zawodowej służby wojskowej oraz służby w innych formacjach mundurowych 
(Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna) do stażu przy ustalaniu dodatku za wysługę lat 
– na zasadach wzajemności.

III. XIV Zjazd NSZZ FiPW zobowiązuje Zarząd Główny do podjęcia działań mających na celu 
prawne  usankcjonowanie  roli  Koordynatora,  Kierującego  oddziałem  penitencjarnym 
i ujęcie ich w obowiązującej siatce płac.

IV. XIV  Zjazd  NSZZ  FiPW  potwierdza  zgodność  ze  Statutem  NSZZ  Funkcjonariuszy 
i  Pracowników  Więziennictwa  uchwały  Prezydium  Zarządu  Głównego   NSZZ  FiPW 
Nr 187-VII/2011 z dnia 4 maja 2011 r zaakceptowanej przez Zarząd Główny zgodnie 
z art. 27 pkt 3.

V. W celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonariuszy Służby Więziennej i ich rodzin – 
Zarząd Główny podejmie starania o taką zmianę interpretacji art. 100 KKW aby skazani 
z  grup  zorganizowanych  mogli  być  rozmieszczani  w  odległych  od  miejsca  ich 
przestępczego działania jednostkach penitencjarnych.



VI. XIV  Zjazd  NSZZ  FiPW  zobowiązuje  Zarząd  Główny  do  wystąpienia  do  Trybunału 
Konstytucyjnego  w  celu  stwierdzenia  zgodności  z  Konstytucją  przepisów  ustawy 
emerytalnej w zakresie nie zaliczania do wysługi emerytalnej lat pracy poza Służbą osób 
przyjętych po 1 stycznia 1999 r.

VII. XIV  Zjazd  NSZZ  FiPW,  wobec  proponowanych  niekorzystnych  zmian  w  ustawie 
emerytalnej, braku podwyżek uposażeń i narastającej biurokracji, zobowiązuje Zarząd 
Główny  do  zorganizowania  w  Warszawie  ogólnopolskiej  akcji  protestacyjnej 
poprzedzonej szeroką akcją propagującą ten protest.

VIII. XIV  Zjazd  NSZZ  FiPW  zobowiązuje  Zarząd  Główny  do  podjęcia  działań  w  kierunku 
określenia  przez  stronę służbową warunków i  kryteriów na jakich NSZZ  FiPW może 
przejmować w ramach prowadzonej  działalności  gospodarczej  –  kantyny  i  „wypiski” 
w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

IX. XIV  Zjazd  NSZZ  FiPW  zobowiązuje  Zarządy  Terenowe  do  monitorowania  zjawiska 
kierowania strażników starszych strażników do służby w charakterze oddziałowego bez 
decyzji  o  ich  mianowaniu  na  to  stanowisko.  Zarządy  Terenowe  poinformują 
o rozmiarach zjawiska Zarząd Główny w terminie do 30 czerwca 2011 r.

X. XIV  Zjazd  NSZZ  FiPW  na  wniosek  Zarządu  Funduszu  Pomocy  Doraźnej  zobowiązuje 
Zarządy Terenowe do propagowania idei Funduszu i jego finansowego wsparcia.

           Przewodnicząca
Komisji Uchwał i Wniosków

          (-) Lucyna Skubis
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