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Uchwała Nr 229-VII/2012 
Zarządu Głównego NSZZ FiPW 

z dnia 15 lutego 2012 r. 

 

 

Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa po 

dogłębnej analizie przedłożonego nam do zaopiniowania projektu rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości w sprawie ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby 

funkcjonariuszy Służby Więziennej – postanowił odrzucić go w całości. 

 

Już w Uchwale  Nr 207-VII/2012 Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW 

z dnia 28 listopada 2011 r. w której opiniowaliśmy projekt  ustawy o zmianie 

niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej stwierdziliśmy, że:                       

„Z projektowanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości 

ryczałtu  za dojazd do miejsca pełnienia służby dla funkcjonariuszy Służby Więziennej 

wynika, że funkcjonariusz, którego miejsce zamieszkania znajduje się w odległości 

od miejsca pełnienia służby przekraczającej 30 kilometrów i pełni służbę w systemie 

czterozmiennym, otrzyma ryczałt w wysokości ok. 1,33 zł. za przejazd jednorazowy 

– w jedną stronę. To kpina – innymi słowy tego się nie da określić.” 

Od tego czasu niezbyt wiele się zmieniło, a zaproponowana zmiana projektu 

rozporządzenia ogranicza się do zwiększenia do czterech grup od których 

uzależnione są wysokości stawki wyrażonej w złotych: od 20 zł. (w pierwszej grupie) 

do 70 zł. (w czwartej grupie) miesięcznie.  

 Proponowane kwoty ryczałtu są skandalicznie niskie w porównaniu                  

z rzeczywistymi kosztami ponoszonymi przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. 

Jest to kolejny ironiczny żart z ludzi, którzy z oddaniem służą społeczeństwu              

i państwu, uwłaczający ich godności.  Takie działania rodzą uzasadnione obawy co 

do trwałości prawa oraz równości stosowania wobec wszystkich funkcjonariuszy       

w zakresie tzw. uprawnień okołopłacowych, gdyż podobne rozwiązania dla innych 

służb mundurowych (m.in. Policji i Straży Granicznej) są o wiele korzystniejsze        

i uwzględniają faktycznie poniesione nakłady na dojazd do służby i powrót.   

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych w razie podpisania projektowanego rozporządzenia przez Ministra 

Sprawiedliwości, Zarząd Główny NSZZ FiPW wnosi o pisemną informację w tej 

sprawie wraz z uzasadnieniem, abyśmy mogli podjąć kolejne kroki prawne. 

 
       Za Zarząd Główny NSZZ FiPW: 

 

                     (-) Wiesław Żurawski 
 

 

 


