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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 przanależności do 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 właściwy zarząd za1<ładowy
organizacji związkovvych dziŃających w jednostce organizacyjnej. Liczbaczłonków komisji
p owinna stanowi ć ni eparzy s tą liczb ę członków.

NalezY nadmieniĆ, iż zal<ł.adowa organizacja związkowa w myś1 zapisów Statutu
NTSZZFiPW to Zarząd Okręgowy NSZZFiPW i to właśnie ten zarząd powinien wskazać
członka powoĘwanej komisj i.
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Na podstawie art. 13 ust. 3 w zwią zku z 
-art, 157 ust. 4 ustawy z dnia

9 kwietnia 201a,r,_o- slri61. wii."1!9l (L; ai.ul.-rio:o-:poz. 848) w zw.z § 14 ust. 1
ust' 2 i ust, 2a ZarzĄdzenia ru,TŹizoli'oviuł-óri t"nuralnego śłuziv Więziennej z
dnia 18 liPca .1olii * roii*,* .ńil;;;iu.., pr..j*ori.ń,u zjawiskommobbingu, dvskryminacji i -ńJ..towania 

;-śłr::,:,_więzienne;, zmienionegoZarządzeniem Nr 44/2a Ź ani"'Oj'"."*" a 202ar. - iarząazasię, co następuje;

§ 1' Powo*u]:,:ię Komisję ds, relacji w środowisku słuzby i pracy w ZakładzieKarnym w Koronowie, zwaną óLr.i,,*risją'', w następulącym składzie:

]) nnor Violetta Kamińska;
2) chor. Krzysztof Pariga;' '
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§ 2, Traci 
-moc Zarządzenie Nr 11/2a20 Dyreklora Zakładu Karnego Wfi!ffi,:i'r:,j!& ilJ§. 

'ff;;,:'* 
,p,.wi. powońnia Komisji oo ,ó,.* relacji w

§ 3, Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem 22 czerwca 2a2*r.



Zm ia n a zlla! ze.i a wyn i ka. łrlL?:łi= powoła n i a n owego s kła d u kom isji
na Podstawie ozęPl5u § 1 p'l,i j-i pkt z zarzĘazenia Nr ąątzó-iin,a 03 czeNvca2020r' DYrekiora cen"",ain!ó" sł"jJy-ńĘffi,n!1 

1,"injącego_zarządzenie nr
3212013 Dyrekto3 c9nerJ;d,; 

*P"Yi;;;rui: dnja 1a iipca-zo13 r. w sprawiezaPobiegania i Przeciwoziałan]a iawiskom'mobbińgu, dyskryminacji i molestowaniaw Słuzbie Więzienne1,'il;6ń;ę'óó" ;;;; vi, zakresie mozliwości tworzeniatnnYch struktur zw.iązkowY'ń l.ijrińnśźź;;pvil. },,n*,oo*"no t.*i" koniecznoścpowoływania o!9_n, *.ń...n"j 
?ru.. ,właściwy zarząd okręgowy N§ZZF,PWPozostawiając kierownikowi jeónostki o..viń, L tym 
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zakróśń. 

" z uwagi, nakoniecznośc doko,ńczen; p:; dotychcza.'.*.Ó9^ składu 
-tońi*li, 

gdzie jejPosiedzenie Przewid ziano 
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j;"l ó;ffił'irror,, óó*"ł]iili'"no**' komisjinastępuje z dniem 22 czeńćł zg7.o,, ;-;;; iiuńJrvń;ffi roboczym poposiedzeniu dotychcza*ońł ńmis;i. z- urńoJ Lqrr' urunĘio por. Piotra§kowrońskiego, l"|o ;;6;{. ist 
"."n";" ;;;;; rrlśżżFipw,'';"'; to miejscePowołano st, sierz, sztab Marcina xoń"ri[r-lJm pzedstawiciela zakładoweiorganizacji zwiazkowej działaj|.uj * z"łi;;;;'ł"liu,.,., ,' Koronowie . Zarównochor,Krzysztof Paliga oraz ppor Vioietta x.*in.k"".;;";;il.r.ami iwi{.tj*,rr*odowych,co czyni zadośc treści *proń.Óronego do Zarządzeniu Ńi-5iiibrg DyrektoraGeneralnego Słuzby Wń=ń;;;;; d"i; 1§liń iój;i § 14 ust, 2a,

Zadania, cele oraz tryb dział:T- 
!9misj1 9kreŚla zarządzenie nr 32t2o13DYrektora Generalnego śiljivTiięzienne, z bnia 18 lipca żolc i. w sprawiezaPobiegania i PrzecińoziałańiJ z;awisr<o, ,ooo.:nJu,.oJ.l.ryminacji i molestowaniaw Słuzbie Więzienne; zmienńn 
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