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Szanowny Panie Generale,

do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły uchwały zarządów okręgowych 

Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników 

Więziennictwa, w których wyrażany jest sprzeciw dotyczący kryteriów podziału funduszu 

motywacyjnego ustalonego w piśmie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej (znak:     

l.dz. BKS.101.68.2021.AJ) z dnia 3.12.2021 r. 

W ocenie strony związkowej, funkcjonariusze w sposób nieuzasadniony zostali 

podzieleni w tym zakresie na „pion administracyjny” oraz tzw. „pierwszą linię”. Ich zdaniem 

użyte określenie „pierwsza linia” otwiera pole do szerokiej uznaniowości, podobnie jak i duże 

różnice pomiędzy minimalną, a maksymalną wysokością świadczenia dla funkcjonariuszy 

pełniących służbę w „pionie administracyjnym”. Sprzeciw zarządów okręgowych wzbudziło 

także rygorystyczne określenie liczby dni przebywania na zwolnieniu lekarskim, po których 

obniżana jest wysokość świadczenia, w szczególności zaś to, że nie pozostawiono 

przełożonym możliwości indywidualnego rozpatrywania poszczególnych przypadków. 

Dotyczy to także osób przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, bezpłatnych 

i wychowawczych.

Zdaniem wnioskodawców, przyjęte kryteria pozbawiają świadczeń wiele osób, które 

dotychczas wykazywały się dużym zaangażowaniem oraz dyspozycyjnością. Kryteria te mają 
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charakter demotywacyjny, zakłócający sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków. 

Z uchwał wynika, że związkowcy domagają się ustalenia kryteriów przyznawania świadczeń,  

który uwzględniałby propozycje strony społecznej.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. – Dz. U. z 2020 r., poz. 627     

z późn. zm.), uprzejmie proszę Pana Generała o ustosunkowanie się do przedstawionych 

przez stronę związkową zarzutów. 

Będę także wdzięczny za przesłanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich kopii pisma 

z dnia 3 grudnia 2021 r., ustalającego sposób podziału funduszu motywacyjnego 

w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Z wyrazami szacunku,

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-podpisano elektronicznie/
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