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w Ministerstwie Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,
w nawiązaniu do pisma Pana Ministra z dnia 12 lipca 2022 r. (znak
ZPP.6142.34.2022.DJZ) skierowanego do Przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Służby
Więziennej NSZZ „Solidarność” Pana Andrzeja Kołodziejskiego w sprawie nagród
uznaniowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej delegowanych do wykonywania zadań
służby ochrony w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym Ośrodku
Zamiejscowym w Czersku, uprzejmie przedstawiam, co następuje:

Z treści pisma Pana Ministra wynika, że wyżej wymienionym funkcjonariuszom nie
zostały wypłacone nagrody przewidziane dla funkcjonariuszy Służby Więziennej niezależnie
od miejsca pełnienia służby za I półrocze 2022 r. i nie jest planowane przyznanie takich nagród
w przyszłości.

Należy zauważyć, że stosownie do art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r.
o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia,
zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2021 r., poz. 1638) delegowanie
funkcjonariuszy do wykonywania zadań służbowych w Ośrodku Zamiejscowym w Czersku
odbywa się na wniosek Ministra Zdrowia i w celu realizacji zadań na rzecz Ministra Zdrowia,
któremu Ośrodek podlega.

Stosownie do art. 6a ust. 3 wymienionej ustawy do delegowania funkcjonariusza Służby
Więziennej wprost stosuje się przepisy art. 74 ust. 2 i ust. 3 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 2 i ust. 2,
art. 77-79, art. 80 ust. 1, 2 i 3, art. 81 oraz art. 82 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie
Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064). Z treści art. 79 ust. 1 wynika, że funkcjonariuszowi
oddelegowanemu przysługują uprawnienia i świadczenia, w tym uposażenie i inne świadczenia
pieniężne,

na

zasadach

określonych

w

ustawie.

Katalog

świadczeń

pieniężnych

przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej został określony w art. 193 ust. 1
ustawy o Służbie Więziennej i obejmuje między innymi nagrody (pkt 3). Z kolei art. 80 ust. 1
pkt 3 ustawy o Służbie Więziennej stanowi, że instytucja krajowa, do której oddelegowano
funkcjonariusza – obok uposażenia i nagród rocznych – wypłaca oddelegowanemu
funkcjonariuszowi także nagrody uznaniowe.

W świetle powyższych unormowań prawnych nie ulega wątpliwości, że podmiotem
obowiązanym do wypłaty przysługujących delegowanym funkcjonariuszom nagród jest
podległy Ministrowi Zdrowia Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym,
do którego nastąpiło delegowanie.

Należy podkreślić, że nagrody za I półrocze 2022 r. funkcjonariusze i pracownicy Służby
Więziennej otrzymali, według ściśle określonych przez Dyrektora Generalnego Służby
Więziennej kryteriów, takich samych dla każdego z funkcjonariuszy, także delegowanych do
innych jednostek. Ich średnia wysokość w przypadku funkcjonariuszy wyniosła 2.330,00 zł
brutto. Pozbawienie funkcjonariuszy delegowanych do wykonywania zadań służby ochrony w
Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym Ośrodku Zamiejscowym w
Czersku możliwości uzyskania nagrody za I półrocze na zasadach dotyczących ogółu
funkcjonariuszy Służby Więziennej z uwagi na zasadę równego traktowania funkcjonariuszy
SW nie może znaleźć uzasadnienia. Funkcjonariusze, tak jak wszystkie osoby zatrudnione,
mają równe prawa z tytułu jednakowego wykonywania takich samych obowiązków, ich
przełożeni są obowiązani stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny przebiegu ich
służby, i w żadnym razie nie może ich spotykać gorsze traktowanie zwłaszcza w zakresie
wynagradzania za pełnioną służbę.
Mając powyższe na uwadze zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o ponowną
analizę problemu nagród przysługujących funkcjonariuszom delegowanym do podległego Panu
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Ministrowi Ośrodka oraz o podjęcie decyzji o przyznaniu i wypłacie takich nagród w oparciu
o kryteria zastosowane wobec ogółu funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Łączę wyrazy szacunku

Michał Woś
Sekretarz Stanu
Sekretarz Stanu Michał Woś
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:
 Pan gen. Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej
 Pan Andrzej Kołodziejski – Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ
„Solidarność”,
 Pan Czesław Tuła – Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników
Służby Więziennej
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