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Uchwały Problemowe
IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego

NSZZ FiPW

W celu realizacji uchwały programowej oraz wytycznych wynikających 
z  dyskusji  plenarnej  IX  Zjazd  Delegatów  NSZZ  FiPW  podjął  następujące 
uchwały  problemowe,  wskazujące  priorytetowe  kierunki  działań  Zarządu 
Głównego.

1. W  celu  zapobieżenia  dalszej  pauperyzacji  Służby  i  jej  funkcjonariuszy 
Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny do:
a) nasilenia  działań  w  celu  podwyższenia  najniższych  uposażeń 

funkcjonariuszy,
b) negocjowania w roku przyszłym takiego systemu płac, aby podwyżka 

uposażeń  została  skierowana  -  przede  wszystkim  -  do  uposażenia 
zasadniczego,

c) wprowadzenia dodatku za służbę w godzinach nocnych,
d) negocjowania  jak  najniższych  opłat  w  ośrodkach  wypoczynkowych, 

uwzględniających  najniższe  zarobki  funkcjonariuszy  i  ich  prawo  do 
wypoczynku,

e) wyrażenia  zaniepokojenia faktem braku środków na realizacje zadań 
wynikających z ustawy o medycynie pracy.

2. Zjazd  zobowiązał  Zarząd  Główny  do  podjęcia  działań  w  kierunku 
nowelizacji niektórych obowiązujących aktualnie przepisów, tak aby:
a) dokonać  zmiany uregulowań  odnoszących  się  do  wszystkich  kwestii 

mieszkaniowych,
b) uwzględnić dla stanowiska oddziałowego możliwość awansowania do 

korpusu chorążych,
c) dokonać zmiany całego systemu szkolenia funkcjonariuszy, w kierunku 

wypracowania  nowych,  racjonalnych,  zasad  kształcenia  i
 podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

d) wprowadzić  uregulowanie  ustawowe  dotyczące  kadencyjności  i 
konkursów na stanowiska służbowe: od zastępcy dyrektora jednostki 
podstawowej wzwyż,



e) wprowadzić  do  sortów  mundurowych  dodatkowe  składniki 
umundurowania,  a  mianowicie:  tzw.  "kominiarki"  do  wyposażenia 
specjalnego oraz "T-sherty" do umundurowania w porze letniej,

f) udzielanie  nagród  uznaniowych  opierało  się  o  zasadę  jawności,  tj. 
podawania  do  wiadomości  załogi  wykazu  nagrodzonych  wraz  z 
uzasadnieniem,

g) wprowadzić zasadę opiniowania przez organizację związkową nowych 
kandydatów do Służby.

3. Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny do wystąpienia z wnioskiem do  CZSW 
o opracowanie  poradnika  dla  funkcjonariuszy zawierającego praktyczne 
zasady  oraz  metody  i  sposoby  ochrony  siebie  oraz  swoich  rodzin  
przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi wynikającymi z pracy 
w Służbie Więziennej.

4. Zjazd opowiada się za wykupieniem ulg komunikacyjnych - począwszy od 
2002  roku  i  na  zasadach  jak  dla  funkcjonariuszy  -  również  dla 
pracowników  cywilnych,  zatrudnionych  na  pełnym  etacie,  dla  których 
jednostka penitencjarna jest jedynym miejscem pracy.

5. Zjazd  wyraża  negatywną  opinię  dotyczącą  dotychczasowej  działalności 
Okręgowych Inspektoratów i wnioskuje o restrukturyzację tej instytucji.

6. W sprawach wewnątrzzwiązkowych Zjazd postanowił: 
a) podział składki członkowskiej odbywać się będzie w oparciu o zasadę, 

iż organizacje terenowe przekazują na rzecz Zarządu Głównego 35% 
pobieranej składki,  z czego Zarząd Główny przekaże na działalność 
Zarządów Okręgowych 10% uzyskanej składki,

b) Zarząd Główny podejmie skuteczne działania na rzecz otwarcia strony 
internetowej,

c) Zarząd Główny wyznaczy osobę ds. stałych kontaktów z mediami,
d) Zarząd  Główny  pomoże  w  organizacji  uroczystego  zebrania  służb 

mundurowych  z  całego  świata  w  Rzymie  w  spotkaniu  z  Ojcem 
Świętym (jesień 2001 r.),

e) Zarząd  Główny  rozważy  możliwość  zorganizowania  dla 
przewodniczących  organizacji  związkowych  szkolenia  w  zakresie 
komunikacji interpersonalnej, asertywności, mediacji i radzenia sobie 
ze stresem.  

Przewodniczący
  Komisji Uchwał i Wniosków

  Lucyna Skubis 
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