
Projekt z dnia 14 marca 2023 r. 

 

R O ZP O R ZĄ D Z EN I E  

M I N I S TR A  S P R A W I ED LI W O Ś C I  

z dnia …………………………. 2023 r. 

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby 

Więziennej 

 

Na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 2470 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2022 r. w sprawie 

uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 2729) załącznik nr 1 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń zasadniczych 

funkcjonariuszy Służby Więziennej należnych od dnia 1 marca 2023 r . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI 

 

 

W porozumieniu: 

MINISTER RODZINY, PRACY 

I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra  

Sprawiedliwości z dnia             r. (poz. ..) 

 

 

GRUPY ZASZEREGOWANIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MNOŻNIKI 

PRZECIĘTNEGO UPOSAŻENIA STANOWIĄCE UPOSAŻENIE ZASADNICZE 

FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ 

 

Grupa zaszeregowania Mnożniki przeciętnego uposażenia 

41 1,3165 

40 1,1941 

39 1,1012 

38 1,0333 

37 0,9653 

36 0,8958 

35 0,8704 

34 0,8361 

33 0,8262 

32 0,7628 

31 0,7576 

30 0,7527 

29 0,7242 

28 0,7195 

27 0,6964 

26 0,6875 

25 0,6636 

24 0,6633 

23 0,6394 

22 0,6355 

21 0,6318 

20 0,6125 

19 0,6089 

18 0,6009 

17 0,5973 

16 0,5776 

15 0,5602 

14 0,5571 
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13 0,5556 

12 0,5488 

11 0,5352 

10 0,5358 

9 0,5206 

8 0,5135 

7 0,5088 

6 0,4963 

5 0,4873 

4 0,4722 

3 0,4600 

2 0,4378 

1 0,1766 
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UZASADNIENIE 

Projekt niniejszego rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 57 

ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2470 oraz 

z 2023 r. poz. 240 i 347). 

Celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2022 r. 

w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 2729) jest 

osiągnięcie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej wraz z  dodatkami 

o  charakterze stałym, poprzez ustanowienie nowych stawek uposażenia zasadniczego 

wyrażonych w postaci mnożników kwoty bazowej. W projekcie zmieniono mnożniki 

przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy stanowiące uposażenie zasadnicze w grupach 

zaszeregowania od 1 do 41. Zgodnie z przedłożonym projektem rozporządzenia, indywidualne 

mnożniki kwoty bazowej spowodują wzrost uposażenia zasadniczego oraz wpłyną na wzrost 

dodatku z tytułu wysługi lat, którego wysokość uzależniona będzie od indywidualnego stażu 

służby. Sfinansowanie proponowanych zmian odbędzie się ze środków ujętych w części 37 – 

Sprawiedliwość, w ramach środków przewidzianych na zwiększenie uposażeń 

funkcjonariuszy, w związku z określeniem w ustawie budżetowej na 2023 rok wskaźnika 

wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 107,8%. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r., 

kwota bazowa dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy ustalona została w wysokości 

1 740,64 zł i tym samym jest wyższa od kwoty bazowej obowiązującej w 2022 r . o 7,8%. 

Wzrost kwoty bazowej o 7,8% powoduje, że przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariusza 

Służby Więziennej wraz z nagrodą roczną wzrasta o 532 zł. Z kwoty 532 zł na wzrost 

uposażenia wraz z dodatkami przypada kwota 491 zł, a na wzrost nagrody rocznej 41 zł.  

Zakłada się, że projektowane regulacje wejdą w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia i będą miały zastosowanie do uposażeń należnych od dnia 1 marca 2023 r. 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Nie zachodzi konieczność przedkładania projektu rozporządzenia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.  

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i nie podlega notyfikacji 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 

poz. 2039, z późn. zm.). 
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Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 

Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zgodnie z § 52 ust.  1 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348) oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).   

Projekt nie podlega dokonaniu oceny OSR przez koordynatora OSR w trybie § 32 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów. 


