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Aneks

z dnia13 października 2021 roku

do Porozumienia zawartegow dniu 19listopada 2018 r. w Warszawie, pomiędry

Ministrem Sprawiedliwości oraz Niezależnym SamorządnymZwiązkiem Zawodowym

Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
:

Strony zgodnie postanawiają dokon ać zmianw treści Porozumie nia zawańego w dniu

19listopada 2018 r. w Warszauńe, pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, nvanym dalej

,rMinistrem" orazNiezależnym Samorządnym ZwiązkiemZawodorvym Funkcjonariuszy

i Pracowników Więziennictwa, reprezentowanym przezPana Czesława Tułę.

§1. Niniejsrym aneksem Strony zmieniają:

1) §4 ust. 2, w ten sposób, ze obowiązuje on w brzmieniu:

,,Minister Sprawiedliwości opracuje projekt ustawy pragmaĘcznej, wprowadzający

zasady zaliczania do okresu zaliczanego do dodatku za wysługę lat, okresy służby

i pracy na zasadach analogicznych jak w służbach mundurowych podległych

Ministrowi Spraw Wewnętrmych i Administracj i. Minister Sprawiedliwo ści przedstawi

projekt ustawy do dnia 15 pńdziemika ż02l r., a zasady te zacmą obowiązywać

ze skutkiem od 1 stycznia tego roku, w którym zostanie uchwalona nowelizacja ustawy

o Słuzbie Więziennej."

2) §5 ust. 1, w ten sposób, że obowiązuje on w brzmieniu:

,,Postulat doĘczący złównania statusu funkcjonariuszy przyjęłch po raz pierwszy

do sńZby po dniu 1 styczria 1999 t. ze statusem funkcjonariuszy prryjęłch do służby

przędtądńą, w zakresie art. !5a Ustawy z dnta 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewngtt7a|ęgo,Agencji

Wywiadu, Słuzby Kontnvywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Graniczrej, Służby Ochrony Pań-qtwa,

Pństwowej SttaĘ Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz iclr

rodzin jest realizowany przez projekt nowelizacji ustawy przygotowany przez Ministra
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Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym uwzględniono uwagi Ministra

Sprawiedliwości doĘczącewłączeńado regulacji funkcjonariuszy Słuzby Więziennej,

a projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych."

3) §5 ust. ż,w tensposób, że obowiązuje on w brzmieniu:

,,Minister Sprawiedliwości vznaje, że kwestia ta zostńa ostateęznie uregulowana

w ustawie z dńa 28 pńdziernika 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiryku

z ptzsciw działaniem sytuacj om kryzysołvy m zwiryanym z wystąpieniem COVID- 1 9

|Dz.U. z 2020 r. poz. 2tl2 ze zm.]. Strona mviązkowa pozostaje przy swoim

stanowisku."

4) §6 ust. 3, w ten sposób, że obowiązuje on w brzmieniu:

,,Strony uzgodniły, że w dalszym ciągu będą prowadzone prace reformujące zasady

prz1nlawania dodatku sfużbowego, mające na celu zahamowanie odpĘwu

doświadczonej kadry. Minister Sprawiedliwości przedstawi stosowny projekt ustawy

pragmatycn|ej w Ęm zakresie, nie później niZ do 1 5 marca 2022 r."

5) §7, w ten sposób, że obowiązuje on w brzmieniu:

,,Minister Sprawiedliwości opracuje i przedstawi projekt ustawy nowego wieloletniego

programu ronvoju Shźby Więziennej w latach 2022-2025, w zakresie określania

wielkości wydatków na poszczególne przedsięwzięcia, ze szczególnym

uwzględnieniem podwyżki uposazeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników

oraz poprawy warunków pełnienia słuZby i pracy. Program zostanie opracowany

w uzgodnieniu z Niezależnym Samorządnym Zwirykiem Zawodowym

Funkcj onariuszy i Pracowników Więziennictwa. Mini ster Sprawiedliwości przygotuj e

projekt ustawy na zasadach równego traktowania służb podlegĘch Ministrovvi Spraw

Wewnętrznych i Administracj i oraz Ministrowi Sprawiedliwości."

§2, Aneks do porozumienia wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.

§ 3, Strona związkowaNSZZFiPW ośwtadcza, że z dniem podpisania aneksu do Porozumienia

kończy akcję protestacyjną.

Za Niezalężny S amor ądny Zńązek Zawodowy

Funkcj onariuszy i Pracowników Więziennictwa:

Minister Sprawiedliwości:
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