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Pan 

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości

via e-PUAP

Szanowny Panie Ministrze,

uprzejmie informuję, że zwracają się do mnie funkcjonariusze Służby Więziennej, 

którym obniżono dodatki służbowe, w związku z przebywaniem na zwolnieniu 

lekarskim. Problem dotyczy głównie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej 

w Kulach, choć z informacji Rzecznika wynika, że ustny nakaz obniżania dodatków 

funkcjonariuszom przebywającym na długotrwałych zwolnieniach lekarskich został 

przekazany na ostatniej (prawdopodobnie, lipiec 2022r.) odprawie kadry kierowniczej 

z Centralnym Zarządem Służby Więziennej, w niedalekiej przyszłości może więc 

dotyczyć on całej formacji. 

Funkcjonariusze wskazują, że przebywanie na zwolnieniu lekarskim jest od nich 

niezależne i nie powinni z tego powodu ponosić konsekwencji finansowych. Za każdy 
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dzień nieobecności w służbie jest już im bowiem potrącane 20% uposażenia. 

Zwolnienie lekarskie będzie miało także wpływ na wysokość nagrody rocznej. 

Odbierają oni więc obniżenie dodatku służbowego jako swoistą dyskryminację ze 

względu na stan zdrowia. 

W powyższym kontekście trzeba zwrócić uwagę na regulacje prawne dotyczące 

warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom dodatków o charakterze stałym. 

Zgodnie z treścią § 7 ust. 1 w zw. z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 

dnia 15 marca 2022 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia 

zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz.U. z 2022 r. poz. 663) dodatek 

służbowy można obniżyć w razie zmiany lub ustania prawidłowego wykonywania 

obowiązków służbowych, w szczególności mając na względzie inicjatywę i 

samodzielność w realizacji zadań służbowych, terminowość i efektywność 

podejmowanych działań, posiadane kwalifikacje i umiejętności wykorzystywane na 

zajmowanym stanowisku, a także powierzenie nowych lub dodatkowych obowiązków 

służbowych lub wystąpienie innej istotnej zmiany warunków służby związanej ze 

zwiększeniem obowiązków, wymagającej zaangażowania funkcjonariusza w 

wykonywanie zadań służbowych.

Nie wydaję się, aby przebywanie przez funkcjonariusza Służby Więziennej na 

zwolnieniu lekarskim mieściło się w zakresie „zmiany lub ustania prawidłowego 

wykonywania obowiązków służbowych”. W tym czasie bowiem, ze względów 

zdrowotnych, funkcjonariusz ten w ogóle nie wykonuje obowiązków służbowych. Nie 

można zaś do ustania wykonywania obowiązków służbowych z tej przyczyny odnosić 

kategorii ich prawidłowości bądź nieprawidłowości. 

W świetle powyższego, na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnie 15 lipca 1987 r. 

o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 627 ze zm.) zwracam się do Pana 

Ministra z uprzejmą prośbą o zbadanie przedstawionego problemu. 

Jednocześnie będę zobowiązany za poinformowanie mnie o przyjętych ustaleniach, 

względnie podjętych decyzjach.
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Z wyrazami szacunku,

Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich

/-podpisano elektronicznie/


