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 Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników 

Więziennictwa po analizie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w 

sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego 

funkcjonariuszy Służby Więziennej zgłasza następujące uwagi: 

 

1. Przedstawiony projekt rozporządzenia nie konsumuje uwag oraz propozycji 

zgłaszanych przez związek zawodowy w procesie legislacyjnym ustawy z dnia 

9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.  Wielokrotnie podkreślaliśmy, że 

brak czytelnych kryteriów przyznawania dodatku służbowego zaburza jego 

motywacyjny charakter. Praktycznie stał się dodatkiem funkcyjnym, którego 

wysokość nie zależy od jakości i zakresu wykonywanych obowiązków, ale od 

piastowanego stanowiska. Nowe rozporządzenie, zgodnie z ustaleniami 

poczynionymi z udziałem Ministra Sprawiedliwości, miało precyzyjnie 

regulować te kwestie, tym bardziej, że dodatek ten może stanowić 50 %, a 

według nowej propozycji, nawet 75 % uposażenia zasadniczego i dodatku za 

stopień. Dlatego nie zgadzamy się na możliwość przyznawania dodatku 

służbowego na podstawie tak enigmatycznych  i bardzo ogólnikowych założeń 

oraz na podwyższenie wysokości dodatku do 75 %.  

Brakuje tu jasnych, transparentnych kryteriów określonych podobnie, jak w 

propozycji obniżania dodatku służbowego, wielkościami procentowymi i tak 

np.: 

 

● 15 % za staż w służbie, 

● 15 % za miejsce pełnienia służby,  

● 15 % za zajmowane stanowisko – pełnioną funkcję, 

● 15 % za posiadane wykształcenie i kwalifikacje, 

● 15 % do dyspozycji przełożonego (ocena subiektywna). 

 

Tak skonstruowane zapisy spełniać będą oczekiwaną rolę, a mianowicie: 

kształtować będą zdrowe zasady rywalizacji zawodowej, motywować do 

samokształcenia, podnoszenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych oraz do 

wzorowo pełnionej służby.  
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2. Brak jest również zapisu jasno określającego kiedy po obniżeniu dodatku 

służbowego przywracana jest jego wysokość do poziomu z przed obniżenia.  

 

3. Krytyczna ocena takich rozwiązań, które wielokrotnie były artykułowane 

przez NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, powoduje 

konieczność odrzucenie projektu w całości. 

 

 

 

 
      Za Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW: 

 

 

     (-) Wiesław Żurawski 

 

 

       

 


