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do Rzecznika Praw Obywatelskich zwracają się funkcjonariusze Służby Więziennej 

kwestionujący zasady obliczania dodatku za wysługę lat. Podnoszą oni niezgodność 

z konstytucyjną zasadą równości zasad obliczania dodatku za wysługę lat w porównaniu 

z innymi służbami mundurowymi. Problem ten był już przedmiotem wystąpienia RPO do 

Ministra Sprawiedliwości (w załączeniu), jednak nie został do tej pory rozwiązany.

Rzecznik wskazał wówczas, że przy obliczaniu wysługi lat w Służbie Więziennej nie 

uwzględnia się zawodowej służby wojskowej oraz służby w innych formacjach 

mundurowych. Co prawda, pomimo upływu ponad 8 lat od terminu uzyskania odpowiedzi, 

regulujący niniejsze zagadnienie przepis art. 58 ust. 2  ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. 

o Służbie Więziennej (tekst jedn. – Dz. U. z 2020 r., poz. 848 z późn. zm., dalej: ustawa 

o Służbie Więziennej) nie uległ zmianie, to jednak z wpływających wniosków wynika, 

że problem ten pozostaje aktualny. 

Z odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości1 wynika, że w kwestii ustalania stażu służby 

uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie dopatrzył się On dyskryminacji 

funkcjonariuszy Służby Więziennej w stosunku do funkcjonariuszy innych służb 

mundurowych. Ponadto Minister wykazał, że zagadnienie dodatku za wysługę lat nie jest 

jednolicie uregulowane w odniesieniu do funkcjonariuszy służb mundurowych innych niż 

1 Pismo z dnia z dnia 12.02.2012 r. (nr DL-P-IV-072-1/12/6).

Warszawa, 19-06-2020 r.

Pan
Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości
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Służba Więzienna. Zwrócił również uwagę, że przewidziany w ustawie o Służbie 

Więziennej sposób ustalania wysokości dodatku za wysługę lat na podstawie długości 

okresu służby w Służbie Więziennej jest swoistego rodzaju nagradzaniem funkcjonariuszy 

o długoletnim stażu służby w tej formacji mundurowej. Istotna jest również wysokość 

dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zaznaczył, że art. 58  ust. 1 pkt 

1 ustawy o Służbie Więziennej przewiduje dodatek za wysługę lat w wysokości do 35% 

uposażenia zasadniczego (po 30 latach służby), czego nie przewiduje żadna z pozostałych 

pragmatyk2 dotyczących służb mundurowych. Powyższe regulacje miały służyć 

zwiększeniu atrakcyjności służby.

 Trudno jest zarzucić nadesłanej odpowiedzi braku argumentów merytorycznych, nie 

mniej jednak przyjęcie przez Radę Ministrów w dniu 9 czerwca br. projektu ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej wskazuje, 

że dotychczasowe regulacje dotyczące zasad ustalania wysługi lat w Służbie Więziennej nie 

spełniły swojej roli.

Z powyższych względów działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia     

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

uprzejmie proszę Pana Ministra rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy ustawodawczej 

w celu zmiany treści przepisu art. 58 ust. 2 ustawy o Służbie Więziennej w zakresie, 

w jakim nie uwzględnia on okresów zatrudnienia poza jednostkami Służby Więziennej 

w pełnym wymiarze czasu pracy, a także służby w innych formacjach mundurowych. 

zał. 2

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-podpisano elektronicznie/

2 Np.w Straży Granicznej 35% po 35 latach służby.
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