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Mając na uwadze realizację przedsięweięcia określonegow pkt.

,,Wzro§t

konkurencyjności wynagrodeeń pracowników cywilnych" określone6o w łlstawie

z

dnia

16 grudnia 2016 roku o ustanowieniu ,,Programu modernieacji SłużbyWięziennej w latach
2D!7-2020" oraz ustalenia wynikające z porozurnienla z dnia 19 listopada 2018 r. rawartego
pomiędzy Minisłrem §pravviedliwości a Niezależnym §amorządowym Związkiem Zawodowym
Funkcjonariuszy i Praconrników Więriennictwa, poniżej ustalam zasady realizacji podwyżki:

1)

Podwyżka wynagrodzeń wynikająca

z

realizacji zapisów ustawy

a

ustanlwieniu

,,Prugramu modernizacji Sluźhy Więziennej na lata 2077-2ażO" od 1 sĘcrnia2Ot9l.:

"ż w

częściobligatoryjnej wzrost wynagrodzenia zasadnielego

o

200 zł i dodatków

do wynagrodzenia zasadniczego, proporcjorłalnie do wymiaru etatu oraz należności
i

świadczeń relacjonowanych do wynagrodzeń {np. na8rody jubileuszowe},

ż% w grupie pracowników wynagradzanych na podstawie raeparzqdzenia Rady
Ministrów

z dnia 2 lutega

2O70 r"

w sprawie zasad wynagrodzania

prarawników

niebędqcych całonkami karpusu służbycywilnej zatrudnionych w urzędoch administracji
rzqdawej

2}

i

pracawników innych jednostek tDz. U. 2010 poz. 134 z póżn. zm.};

podwyżka wynagrodzeń wynikająca

z

realizacji zapisów porozumienia zawarteto

pomiędzy Ministrem §prawiedliwości a Nierależnym §amonądowyrn Związkiem Zawodowym
Funkcjonariusry i Praccwników Więziennictwa od 1 lipca 2019 roltu:

w €ręŚci

obligatoryjnej warost wynagrodzenia zasadniczego

o

165 zl

i

dodatków

do wynagrodaęnia zasadnicrego. proporcjonalnie do wyrniaru etatu graz należności
i

twiadcaeń relacjonowanych do wynagrodzeń {np. nagrody jubileuszowe};

w ezęŚci uznaniowe,!- rwiększenie środków finansowych fundusau nagród w wysokości

ż% w grupie pracowników wynagradzanych na pod§tawie rozporzqdzenir Rady
ll{lnlifl'Ów

z d*io 2

tutega 2a7a

r. w sprawie zasad

wynugradzania pracawników

niebędących czlonkonnt korpusu słuźbycywilnej zatrudnionych

w urzędoch adrninistracji

raqdawry i pracowników innych jednosfek {Dz. U. 201§ poe, l34 z póżn, zm.},

Wxrs§t dodatków do wynagrodzenia zasadniclego nie może prlekroczyć procentowej
wysokoŚe i obłiczonej w gtcsunku do wynagrodzenia zasadnaclego, usta|onego przed podwyżką.

3}

Realiracja wzrostu wynagrodzeń od

l"ł* podrniotach

1 lipca 2019 roku pracowników

lecrnicrych. wynikająca u ustawy z dnia 8 czĘrwca 2017

r.

o sposoófu .l§toronla

nojnl*saego wynagradzenia rusadniczego pracowników wykanujqcyck
aofrudi,łionycłł tłłpodnłiotach łeaniczyth {Dz.

zatrudnionych

rcwady

medyczne

U. poe, 1473), powinna uwzględniać zmiany

wysokościwyrłagrodeeń, o których mowa w pkt"l i2.
Vul

na

preypadku zaistnienia nieokreślonych w niniejsaym piśrnie okoliczności, mających wptyw

reałieację wrro§tu wynagrodzeń, przedmiotowB sprawy hędą razpatrywane

w

trybie

inrdywidu*lrrym nB pisemne wystąpienie jednostki do Dyrektora Genenalnęgo 5W e eachowaniem
dno6i stuźbcwej,

Załnacearn, ża wzrost wynagrodzeń, o któryrn

,Tlotnra

w przedmiotowyrfi piśrnie,nie dotyczy

rłaucaycie!i zatrudninnych w szkotach prry aresztach śledczychl zakładach karnych,

Fonadto informuję, że niewykorzystane środki finansowe, m,in. w zwiąrku e v{y§tĘpującyrni
wakatami, prżeznaeeone będą w bieżącym roku na skutki wynikająee

z tytułu m.irt. nagrćd jubileuszowych, odpraw oraz na

le

wzrostu wydatków

awiększenie funduszu premiowego

ii {lfiEIl',U.
^^--AA

,!*dngereŚnie infcrrnuję,

że rakończona lostala procedura legislacyjna mająca na celu

ernianę tab§l miesięcznych stawek zaszeregowania zasadnictego pracowników Slużby
Więzienne.! słanowiących lałąc:niki do:

].,

roaporaqd;enjo Minjsfra Radziny, Pracy i Polifykf Spałłrznejz dnia 30 kwj€tnts

2oo8

r"

w sprnwie worłrnków wynagradzania za procę i przyznawania innqh śwjadceeń
*wfryxonycłt r pfocq dla pracawnikńw aotrudniaftych |tl niektórych jednostkaeń
*rgnnizacyjnycfi resorlłr sprawiedliwoścf (Dz. tJ. z 2019 r. p§z. 42S i 731h

?.

ro.rporzqc|.renje

Minlstra Pracy

i

PolĘki §polecznE

w sBrołłlewarunkÓw wynagradzania za pracę

i

z

dnia

Jź kwłefnia 2a17

raku

przyznawania niektorych świadczeń

a_

2 pracq dla pracawników niebędqcych nouczycielami, zatrudnionYch
w szkołach i placawkach aświatowych prawadzonych przu organy administracji
zwiqzanyEh

rzqdowej orcz

w

paz.77a z póżn.

zrn.}

niektórych innych jednastkach arganizocyjnycń {Dz, U.

z 20L7

r,

Natomiast nie została zakończona procedura legislacyjna rnająca na celu zmianę tabel
miesięcznych §tawek wynagrodzenia zasadniczego usta lanych na podstawie

7.

]

rozporzqdzenia Rady Ministrów z dnio 2 tutego 2070 r. w sprawie zasad wynagradzania
prCIcowników niebędęcych czlankami korpusu służbycywilnej zatrudnianych w urzędach

odministracji rzqdawej

i

pramwnikow innych jednoltek {DE. U, 2010 poz. 134

z późn. zm.);

2.

rozporeqdzenia Ministra Zdrowia

z dnio 7V lipca 2a14

raku w sprowie warunków

wynagradzania zn pracę prccowników podmiotów leczniezych działajqcych w farmie
lednostki bwdżetowej{Dz. U, 2017 r, poz. 304),
Ustalenia zawarte w niniejszym piśmie pozwolą na przygotowanie przez słuŻby kadrowe

stosownej dokumentacji kadrowej

i

nierwłoczną rea[izację podwyżek po ogłoszeniu zmian

w obołviązująrych przepisach.
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