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W trakcie przeprowadzania kontroli przestrzegania praw obywatelskich 
funkcjonariuszy Służby Więziennej przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich 
powziął wiadomość o nieuwzględniającym zasady proporcjonalności taryfikatorze 
wynagrodzeń personelu medycznego w aresztach i zakładach karnych. 

Przedstawiciele kadry kierowniczej szpitala twierdzili, iż mają problem z 
pozyskaniem do służby odpowiedniej kadry lekarskiej. Zagadnienie to dotyczy 
specjalistów z określonych dziedzin medycyny i jest spowodowane niewłaściwym 
taryfikatorem zaszeregowania w Służbie Więziennej. Zdaniem rozmówców, lekarz-
funkcjonariusz przychodząc do służby z odpowiednim dorobkiem naukowym 
(zawodowym) zaczyna ją jako młodszy asystent. Zarabia on wówczas około 3 000 zł. 
brutto. W ocenie przedstawicieli kadry kierowniczej szpitala, kwestia przyjęcia na 
stanowisko nie powinna być uzależniona od stażu służby w więziennictwie ale od stażu 
praktyki lekarskiej i zdobytych kwalifikacji. 

Zarzuty dotyczące niewłaściwej siatki płac podnosiły także i pielęgniarki. Ich 
zdaniem zarabiają one najmniej z kategorii funkcjonariuszy zaliczanych do niższego 
personelu medycznego. Mają one ukończone magisterskie studia pielęgniarskie, które 
są na tym samym poziomie naukowym co magisterskie studia farmacji, analityki 
medycznej i rehabilitacji, a mimo to mają niższe uposażenie od przytoczonych grup 
zawodowych. Zdaniem przełożonych, żądania pielęgniarek w zakresie zwiększenia płac 
są słuszne. Niektóre z pielęgniarek twierdziły, iż stworzenie stanowiska młodszej 
pielęgniarki w Służbie Więziennej jest uwłaczające ich godności. Pielęgniarka 
(pielęgniarz) jest samodzielnym pracownikiem ochrony zdrowia sprawującym opiekę 
medyczną nad pacjentem (podawanie leków, wykonywanie iniekcji, wlewów 
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dożylnych), asystującym przy zabiegach, operacjach, wypełniającym zlecenia lekarskie 
w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, zajmującym się szeroko rozumianą 
edukacją zdrowotną i promocją zdrowia. Stanowi o tym ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o 
zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn. - Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 z 
późn. zm.). Niniejszy akt prawny nie operuje pojęciem „młodszej pielęgniarki". 

Przeprowadzone kontrole miały miejsce przed wejściem w życie rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uposażenia 
zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz.U. Nr 22, poz. 119). Jednak w 
niniejszym rozporządzeniu w tabelach zaszeregowania pielęgniarki należą od 5 do 7 
grupy, podczas gdy asystenci (lekarze, farmaceuci i fizjoterapeuci) należą od 12 do 17 
grupy zaszeregowania. Sytuacja ta powoduje znaczące różnice w mnożnikach 
przeciętnego uposażenia, które mają wpływ na wysokość uposażenia zasadniczego. 

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 2001 r. Nr 
14, poz. 147 z późn. zm.), zwracam się do Pana Generała z uprzejmą prośbą o 
wyrażenie stanowiska w tej sprawie. 


