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W odPowiędzi na pismo BPR.0220.7I.2020.PB z dnia 13 lipca 2020 r. prezydium
Zarządu Głównego NSZZFiPW nie zgadza się z twierdzeniem, że Zarządzenie nr 44 nie

wProwadza nowYch, dotąd nieznanych instytucji, praw lub obowiązkow dla funkcjonariuszy
i Pracowników SfużbY Więziennej, ,,stanowi jedynie dostosowanie przepisów Zarządzenia
do nowego porządku prawnego...".

Zarządzenie nr 4412020 zmienia paragraf 14 ust. 2 wprowadza się par. 14 ust. 2a,
w którym ogranicza się prawa przanależnoścido związku oraz wskazanie przewagi

członków wskazanych przez Dyrektora, którzy nie mogą być członkami związku.
Kierownikowi jednostki nadaje się uprawnienia do powoływania przedstawicieli
zaL<ładowYch organizacji dzińających w jednostce organizacyjnej. pńrz powołanie komisji
w Zal<ładzie KarnYm nr t w Łodzi, i Zal<ładzie Kamym w Koronowie (pńrz załączniknr 1).
PowYzsze zmiarty nie są zmianami porządkowymi po zmianie art. 34 w Ustawie o Słuzbie
Więziennej.

Wobec Powyzszego należŃo zastosować art. 19 ustawy o związkach zawodowych,
dający prawo opiniowania związkom zawodowym aktow prawnych.

W naszej ocenie zmiany porządkowe powinny ograniczyć się do

wprow adzenia
zaPisu w ań. 14 ust. 2, kt6ry otrzymuje brzmienie: w skład komisji nateĘ powołać co
najmniej trzech członków w tym osoby wskazane przez właściwyzarząd za1<ładowy
organizacji związkovvych dziŃających w jednostce organizacyjnej. Liczbaczłonków komisji
p owinna stanowi ć ni eparzy s tą liczb członków.
ę

NalezY nadmieniĆ, iż zal<ł.adowa organizacja związkowa w myś1 zapisów Statutu
NTSZZFiPW to Zarząd Okręgowy NSZZFiPW i to właśnieten zarząd powinien wskazać
członka powoĘwanej komisj i.
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