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Systematycznie podnosimy wynagrodzenia w służbach
podległych MSWiA

Od 1 maja br. kolejne podwyżki otrzyma ponad 110 tys. policjantów, strażaków, strażników
granicznych oraz funkcjonariuszy SOP. Wzrost uposażenia obejmie najmniej zarabiających i nowo
przyjętych funkcjonariuszy. Kolejne podwyżki – dla wszystkich funkcjonariuszy, a także pracowników
cywilnych służb –zaplanowano od 1 stycznia przyszłego roku.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości systematycznie podnosi uposażenia funkcjonariuszy i pracowników
cywilnych służb podległych MSWiA.

Przypominamy, że wszyscy funkcjonariusze służb podległych MSWiA, a także pracownicy cywilni
tych służb, otrzymali podwyżki 1 stycznia 2016 r. Wtedy uposażenia funkcjonariuszy wzrosły o 202
zł, a wynagrodzenia pracowników cywilnych o 154 zł.

Także od 1 stycznia 2017 r. uposażenie funkcjonariuszy wzrosło średnio o 253 zł, a pensje
pracowników cywilnych przeciętnie o 250 zł.

Kolejna podwyżka, która obejmie wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, zostanie
wprowadzona 1 stycznia 2019 r. Dzięki niej funkcjonariusze będą zarabiać średnio o ponad 800 zł
więcej niż w 2015 r., a wynagrodzenia pracowników cywilnych wzrosną średnio o 750 zł.

Od maja podwyżkę otrzyma ponad 110 tys. funkcjonariuszy

Od 1 maja br. podwyżkę otrzymają najmniej zarabiający i nowo przyjęci funkcjonariusze służb
podległych MSWiA. Na ten cel zostanie przeznaczona kwota w wysokości 150 milionów zł.

Łącznie we wszystkich czterech służbach podległych MSWiA wzrost uposażenia zasadniczego
obejmie ponad 110 tys. funkcjonariuszy, w tym m.in. prawie 75 tys. policjantów i ponad 23 tys.
strażaków.

Policja otrzyma na te podwyżki ponad 98 milionów zł, Państwowa Straż Pożarna – ponad 36 milionów
zł, Straż Graniczna – ponad 13 milionów zł, a Służba Ochrony Państwa – niemal 2,5 miliona zł.



Wyższy dodatek dla stołecznych policjantów

Służba w garnizonie stołecznym należy do najbardziej wymagających pod względem dyspozycyjności
i odpowiedzialności. To w Warszawie swoje siedziby mają najważniejsze organy państwowe, czy
przedstawicielstwa dyplomatyczne innych państw. Nakłada to na funkcjonariuszy stołecznego
garnizonu nie tylko dodatkowe obowiązki, ale także odpowiedzialność związaną z zapewnieniem
bezpieczeństwa tak dużej liczbie obywateli.

Dlatego Policja otrzymała w tegorocznym budżecie dodatkowe środki w kwocie 15 milionów zł, co
umożliwia podniesienie wysokości dodatku stołecznego z kwoty 304,70 zł brutto do kwoty 479,90 zł,
tj. wyższej o 175,20 zł brutto. Więcej pieniędzy otrzymają policjanci, którzy pełnią służbę w
strukturach stołecznego garnizonu, czyli ponad 9,2 tys. funkcjonariuszy. Podkreślamy, że kwota tego
dodatku nie była zmieniana od 2009 r. Wyższy dodatek stołeczny również będzie wypłacany od 1
maja br.
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