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CZY SŁUŻBA WIĘZIENNA PODNIESIE DODATKI
SŁUŻBOWE?
Sprawa dodatków służbowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej znów wraca w rozmowach
związkowców z kierownictwem SW. Postulat, który pojawił się już w ubiegłym roku, został ponownie
przywołany w ostatnio prowadzonych rozmowach. Chodzi o reformę, która określi minimalne kwoty
dodatków służbowych m.in. w poszczególnych korpusach.
Czego oczekują funkcjonariusze SW? Chodzi o ustalenie minimalnych kwot dodatków służbowych,
będących jedną ze składowych wynagrodzeń. Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez NSZZ
Funkcjonariuszy i Pracowników więziennictwa, „strona społeczna podtrzymała swoją propozycję
reformy dodatków służbowych”. Związkowcy ponowili postulat, który pojawił się już w ubiegłym roku.
Chcą, by minimalny dodatek służbowy dla funkcjonariuszy nowo przyjmowanych do służby wynosił
100 złotych, a dla tych mianowanych do służby stałej 200 złotych. Dodatkowo, mundurowi domagają
się zamieszczenia w ustawie o Służbie Więziennej zapisów mówiących o tym, że po ukończeniu i
zdaniu egzaminu na pierwszy stopień w korpusach: podoﬁcerskim, chorążych i oﬁcerskim, dodatki
mają wynosić kolejno (minimum) 400, 500 i 600 złotych.
NSZZ FiPW domaga się też, by minimalny dodatek dla funkcjonariuszy po osiągnięciu 15 lat służby
wynosił 20 proc. oraz by był on obligatoryjnie zwiększany za każdy rok służby powyżej 15 lat (2% za
każdy rok służby w dziale ochrony, dziale penitencjarnym, służbie zdrowia, na stanowiskach
wymagających stałego nadzoru nad pracą osadzonych oraz stanowiskach dowódczych i kierowniczych
oraz 1% za każdy rok służby na innych stanowiskach niż wymienione).
Czytaj też: Mundury Służby Więziennej po "modernizacji"
Ile to będzie kosztować? Dokładnych wyliczeń jeszcze nie ma, jednak przedstawiciele Centralnego
Zarządu SW zakładają, że do realizacji dalszego etapu reformy dodatków służbowych, polegającego
na wprowadzeniu minimalnego dodatku służbowego w wysokości nie mniejszej niż 20% dla
funkcjonariuszy po osiągnięciu 15 letniego stażu służby w Służbie Więziennej osiągniętego na dzień
31.12.2019 r. potrzebuje kwoty około 12 mln złotych (w skali roku). Zgodnie z zapowiedziami, do
wczoraj „strona służbowa” miała przestawić związkowcom swoje założenia
dotyczące reformy dodatków służbowych. Kolejne spotkanie zaplanowano na najbliższą środę
(30.01.2019).
Czytaj też: Koniec protestu. Porozumienie w Służbie Więziennej podpisane
Przypomnijmy, zgodnie z podpisanym porozumieniem od 1 stycznia 2019 funkcjonariusze mieli

otrzymać 655 złotych brutto podwyżki. Podane w porozumieniu kwoty zawierają podwyżki wynikające
z programu modernizacji SW. To jednak nie wszystkie wywalczone pieniądze. Podobnie jak w służbach
podległych MSWiA kolejna podwyżka traﬁ do Służby Więziennej od stycznia 2020 roku, ma to być nie
mniej niż 500 złotych brutto dla każdego funkcjonariusza.
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