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Wstęp 
 

Osoby osadzone w jednostkach penitencjarnych przestają zagrażać 
społeczeństwu ze względu na to, że ich działalność w zakresie łamania 
ogólnie przyjętych norm prawnych została ograniczona. Służba Więzienna 
to formacja, która ma na celu prowadzenie oddziaływań penitencjarnych 
i resocjalizacyjnych w stosunku do osób osadzonych. Zakłada się, że oso-
by osadzone, które uczestniczą w procesie resocjalizacji mają przejść po-
zytywną przemianę. Jednakże resocjalizacja w stosunku do osób osadzo-
nych nie jest w 100% skuteczna, a każda osoba, która po wyjściu z jed-
nostki penitencjarnej chce zrezygnować z drogi przestępczej, stanowi 
z pewnością duży sukces dla systemu więziennictwa. Należy wskazać, że 
funkcjonariusze Służby Więziennej muszą spełniać odpowiednie wymaga-
nia, aby wykonywać ten zawód. Zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 9 kwietnia 
2010 roku o Służbie Więziennej: Pracownikiem może być osoba, która:  

1) ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz 
korzysta z pełni praw publicznych;  

2) daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;  
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został 
wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne 
o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie 
karne o takie przestępstwo;  

4) ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;  
5) daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów okre-

ślonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informa-
cji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412, 650, 1000 i 1083);  
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6) posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie 
na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy1.  

Osoba decydująca się na wykonywanie tego zawodu, która zostanie 
pozytywnie oceniona przez kompetentne osoby w tym zakresie, przecho-
dzi odpowiednie szkolenie wstępne, które umożliwia rozpoczęcie pracy 
w charakterze funkcjonariusza Służby Więziennej. Należy podkreślić, iż 
funkcjonariusze Służby Więziennej często spędzają czas za murami wraz 
z osobami, które łamią powszechnie akceptowalne normy i narażeni są na 
agresję ze strony osób osadzonych. Jednakże mimo wszystko zdecydo-
wana większość podchodzi profesjonalnie do zadań przed nimi stawia-
nych. 

Warto się zastanowić, jakimi motywami kierują się osoby, które decy-
dują się na wykonywanie zawodu, a przede wszystkim jakie czynniki mo-
tywują ich do pełnienia służby. Przykładowo w ramach przygotowania 
opracowania pt. Motywacja zawodowa personelu więziennego2 przepro-
wadzono badania w latach 2007-2010 roku w Centralnym Ośrodku Szko-
lenia Służby Więziennej w Kaliszu wśród funkcjonariuszy SW, których za-
sadniczym celem była eksploracja czynników motywujących funkcjonariu-
szy Służby Więziennej do pracy w tak szczególnych warunkach, jakimi są 
przynależność do grupy dyspozycyjnej oraz instytucja więzienia. W 2010 
roku w Akademii Obrony Narodowej (aktualnie w Akademii Sztuki Wojen-
nej) w ramach opracowywania pracy licencjackiej pt. Motywowanie funk-
cjonariuszy Służby Więziennej na przykładzie Zakładu Karnego w Iławie3 
również przeprowadzono badania poświęcone motywowaniu funkcjonariu-
szy Służby Więziennej.  

Przedmiot bada ń to motywowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej. 
Celem bada ń jest określenie czynników motywujących funkcjonariu-

szy Służby Więziennej. 
Główny problem badawczy  sformułowano w postaci pytania: Jakie 

czynniki motywują funkcjonariuszy do pełnienia służby więziennej? 
Aby dogłębnie rozważyć główny problem badawczy postawiono nastę-

pujące pytania szczegółowe: 
1. Jakie zadania stawia się przed funkcjonariuszami Służby Więzien-

nej? 
2. Jakie czynniki materialne wykorzystywane są przez przełożonych 

w procesie motywowania funkcjonariuszy Służby Więziennej? 

                                                           
1 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, Dz. U. z 2019 r., poz. 125, 

art.29.  
2 R. Poklek, Motywacja zawodowa personelu więziennego, Przegląd Więziennictwa 

Polskiego, nr 70, Warszawa, 2011. 
3 R. Kosiński, Motywowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej na przykładzie Zakładu 

Karnego w Iławie, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 2010. 
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3. Jakie czynniki niematerialne wykorzystywane są przez przełożo-
nych w procesie motywowania funkcjonariuszy Służby Więziennej? 

W niniejszym opracowaniu przy wykorzystaniu literatury przedmiotu 
omówiono podstawowe zadania Służby Więziennej oraz pojęcia: motywo-
wanie, motywacja, motyw. Opisano następujące rodzaje motywacji: moty-
wacja wewnętrzna, zewnętrzna, pozytywna i negatywna. Przedstawiono 
proces motywacji w formie modelu. Nawiązano do modelów motywacji, tj. 
tradycyjnego modelu, modelu stosunków współdziałania i modelu zasobów 
ludzkich. Przy wykorzystaniu tabeli porównano wyżej wymienione modele 
motywacji. W porównaniu uwzględniono: założenia, zasady postępowania 
i oczekiwania. Następnie szerzej omówiono teorię dwuczynnikową 
F. Herzberga, teorię wyznaczania celów E. A. Locka i teorię sprawiedliwe-
go wynagradzania J.S. Adamsa. W ostatniej części opracowania omówio-
no wybrane czynniki materialne i niematerialne wykorzystywane przez 
przełożonych w procesie motywowania funkcjonariuszy Służby Więziennej. 

 
 

Służba Więzienna 
 

Zgodnie z art. 1. Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Wię-
ziennej: Służba Więzienna to uzbrojona i umundurowana formacja podle-
gła Ministrowi Sprawiedliwości, posiadająca własną strukturę organizacyj-
ną. W wyżej przytoczonej ustawie w art. 2 określono podstawowe zadania 
Służby Więziennej. Zadania te omówiono w poniższej tabeli (Tab. 1.). 
 

Tabela 1. Zadania Słu żby Więziennej 

Lp.  Zadania  
1.  Prowadzenie oddziaływań peniten-

cjarnych i resocjalizacyjnych wobec 
osób skazanych na karę pozbawienia 
wolności, przede wszystkim przez 
organizowanie pracy sprzyjającej 
zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, 
nauczania, zajęć kulturalno-
oświatowych, zajęć z zakresu kultury 
fizycznej i sportu oraz specjalistycz-
nych oddziaływań terapeutycznych; 

2.  Wykonywanie tymczasowego aresz-
towania w sposób zabezpieczający 
prawidłowy tok postępowania karne-
go o przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe; 

3.  Zapewnienie osobom skazanym na 
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karę pozbawienia wolności lub tym-
czasowo aresztowanym, a także 
osobom, wobec których są wykony-
wane kary pozbawienia wolności 
i środki przymusu skutkujące pozba-
wieniem wolności, przestrzegania ich 
praw, a zwłaszcza humanitarnych 
warunków bytowych, poszanowania 
godności, opieki zdrowotnej i religij-
nej; 

4.  Humanitarne traktowanie osób po-
zbawionych wolności; 

5.  Ochrona społeczeństwa przed 
sprawcami przestępstw lub prze-
stępstw skarbowych osadzonymi 
w zakładach karnych i aresztach 
śledczych; 

6.  Zapewnienie w zakładach karnych 
i aresztach śledczych porządku 
i bezpieczeństwa; 

7.  Wykonywanie na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej tymczasowego 
aresztowania oraz kar pozbawienia 
wolności  i środków przymusu skutku-
jących pozbawieniem wolności, jeżeli 
mają być wykonywane w zakładach 
karnych i aresztach śledczych i jeżeli 
wynikają z realizacji orzeczenia wy-
danego przez właściwy organ; 

8.  Współdziałanie z odpowiednimi for-
macjami innych państw oraz z orga-
nizacjami międzynarodowymi na 
podstawie umów i porozumień mię-
dzynarodowych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie 
Więziennej, Dz. U. z 2018 r., poz. 1669, art.2.  

 
W powyższej tabeli (Tab. 1.) wskazano zadania, jakie są stawiane 

przed Służbą Więzienną. Jednakże aby funkcjonariusze wykonywali zada-
nia na odpowiednim poziomie, ich przełożeni powinni stosować odpowied-
nie czynniki motywacyjne w procesie motywowania, co zostanie szerzej 
omówione w dalszej części opracowania.  
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Pojęcia motywacja, motywowanie i motyw 
 

W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji pojęć motywacja, 
motywowanie i motyw. Poniżej przedstawiono wybrane definicje wyżej 
wymienionych pojęć. 

Termin motywacja pochodzi z języka łacińskiego od słowa movere, co 
oznacza poruszać, wprawiać w ruch. Pod względem etymologicznym mo-
tywacja jest związana z energią, pobudzaniem do efektywnego działania4. 

Motywacja składa się z szeregu pojedynczych motywów, ale nie jest 
prostą ich sumą. Jest siłą zmuszającą do działania i ukierunkowującą dą-
żenie człowieka do realizacji określonych celów5. 

Motyw, jako składnik motywacji, to wewnętrzna podnieta, skłaniająca 
jednostkę ludzką do działania. U podstaw motywów leżą potrzeby warun-
kujące zachowanie człowieka, zmierzające do ich zaspokojenia6. 

Motywacja do pracy to względnie stała dyspozycja człowieka do za-
chowań ukierunkowanych na realizowanie, przez własną pracę, cenionych 
wartości i zaspokojenie potrzeb. Jest to proces, który aktywizuje zachowa-
nia i sprawia, że przez dłuższy okres jednostka pragnie indywidualnie za-
spakajać potrzeby poprzez osiąganie i realizację zadań organizacyjnych, 
związanych z wykonywaną pracą7.  

Wyróżnia się następujące rodzaje motywacji: 
• motywacja wewnętrzna: to samoczynnie pojawiające się bodźce, 

które wpływają na to, że ludzie podążają w określonym kierunku i zacho-
wują się w określony sposób.  

• Motywacja zewnętrzna powstaje pod wpływem działania kogoś lub 
czegoś. Zatem żeby wpływać na podejmowanie przez pracowników okre-
ślonych działań, należy, np. dać im premię, nagrodę, czy zwiększyć wyna-
grodzenie. Przykładowo: pracownik wykona dodatkowo powierzone mu 
zadania ze względu na to, że otrzyma nagrodę w postaci biletu na koncert 
ulubionego zespołu8. 

• Motywacja pozytywna związana jest z pozytywnymi bodźcami, któ-
re stwarzają jednostce odpowiednie warunki do realizacji zamierzonych 
celów. Przykładem pozytywnych bodźców mogą być: premia, uznanie itp.  

• Motywacja negatywna związania jest ze stosowaniem negatywnych 
bodźców w stosunku do jednostki w celu wywołania poczucia zagrożenia 
dla dotychczasowych osiągnięć. Przykładem stosowanie ujemnych bodź-
                                                           

4 Z. Ściborek, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Difin, Warszawa, 2010, s. 133. 
5 J. Sikora, Motywowanie pracowników, OPO, Bydgoszcz, 2000, s. 8. 
6 Tamże. 
7 G. Bartkowiak, Psychologia zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 

w Poznaniu, Poznań, 1995, s. 119. 
8 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna ekonomiczna, Kraków, 2004, 

s. 107. 
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ców mogą być nagany, obniżenie wynagrodzenie, czy zmiana stanowiska 
pracownika na stanowisko o mniejszym prestiżu. Uznaje się, że motywacja 
negatywna jest znacznie częściej stosowana w organizacjach niż motywa-
cja pozytywna. Wynika to być może z faktu, że dużo łatwiej jest pozbawić 
pracowników pewnych przywilejów, itp. niż coś im dać. Mimo wszystko 
należy pamiętać o tym, że zbyt częste stosowanie motywacji negatywnej 
może wywołać odwrotny efekt tzn. demotywować pracowników do pracy9.  

Proces oddziaływania na motywację to motywowanie. Różnica pomię-
dzy motywowaniem, a motywacją to między innymi to, że motywacja 
przedstawia stan, a tym samym ma wymiar atrybutowy a motywowanie ma 
charakter czynnościowy, funkcjonalny10.  

Motywowanie to proces świadomego i celowego oddziaływania na po-
stępowanie ludzi poprzez stwarzanie środków i możliwości realizacji ich 
systemów wartości i oczekiwań dla osiągnięcia celu motywującego11. 

W procesie motywowania wyróżnia się: podmiot motywujący, stoso-
wane przez podmiot motywujący bodźce oraz podmiot motywacji12. 

Na poniższym rysunku (Rys. 1.) przedstawiono proces motywacji 
w formie modelu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Źródło: M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna ekonomiczna, Kraków, 
2004, s. 107. 

Rys. 1. Proces motywacji 

 

                                                           
9 Z. Ściborek, Zarządzanie…, s. 133. 
10 M. W. Kopertyńska, Motywowanie pracowników, – teoria i praktyka, Placet, War-

szawa, 2008, s. 18. 
11 S. Brokowska, System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa, 1991, 

s.11.  
12 J. Sikora, Motywowanie…, s. 8. 
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Na powyższym rysunku (Rys. 1.) przedstawiono model, który odnosi 
się do potrzeb. W związku z tym motywacja inicjowana jest przez świado-
me albo nieświadome zidentyfikowanie potrzeb, które nie są zaspokojone. 
Potrzeby te wywołują chęć osiągnięcia czegoś. Kolejny krok stanowi okre-
ślenie celów, które mają umożliwić zaspokojenie potrzeb oraz wybiera od-
powiednie ścieżki zachowania, które mają prowadzić do tych celów. Osią-
gnięcie celu i zaspokojenie potrzeby spowoduje, że zachowanie jednostki 
zostanie powtórzone w podobnej sytuacji. Natomiast gdy potrzeba nie zo-
stanie zaspokojona to małe jest prawdopodobieństwo, że dane działanie 
zostanie powtórzone przez jednostkę. Należy wskazać, iż model ten 
w uproszczonej formie opisuje, zasadę działania indywidualnej motywacji. 
Model ten bazuje na teoriach, które odnoszą się do potrzeb, oczekiwań 
i celów. Teorie motywacyjne szerzej omówiono w dalszej części opraco-
wania13.  

 
 

Modele motywacji 
 

W literaturze przedmiotu wyróżnia się następujące modele motywacji: 
• model tradycyjny, 
• model stosunków współdziałania, 
• model zasobów ludzkich. 
Poniżej pokrótce omówiono modele motywacji. 
Model tradycyjny  
Model tradycyjny ma związek z Taylorem –  twórcą szkoły naukowej 

organizacji. W okresie, kiedy powstała szkoła naukowej organizacji, ludzki 
organizm porównywano do maszyny. Przede wszystkim chodziło o to, aby 
nużące zadania powierzane robotnikom były wykonywane jak najszybciej 
i jak najsprawniej. Uznawano, że pracownicy są leniwi i to kierownicy ro-
zumieją lepiej zadania, które stawiane są pracownikom. Zakładano, że 
pracowników do wykonywania zadań motywują tylko i wyłącznie pieniądze. 
Uznawano, że za pieniądze pracownicy wykonają każdą pracę14.  

Model stosunków współdziałania   
Model stosunków współdziałania ściśle związany z koncepcją stosun-

ków międzyludzkich oraz ruchem human relations. W 1927 roku Elton 
Mayo wraz z grupą pracowników naukowych Uniwersytetu Harvardzkiego 
przeprowadził badania poświęcone wpływowi materialnych warunków pra-
cy na wydajność. Badania te przeprowadzano w zakładach przemysłowych 
w Hawthorne pod Chicago. Badacze doszli do wniosku, że istotne są kon-
takty nieformalne z innymi współpracownikami podczas pracy, a także nu-

                                                           
13 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami…, s. 107-108. 
14 J. Sikora, Motywowanie…, s. 16-17. 
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da i powtarzalność zadania ograniczają motywację. Dlatego też, gdy chce 
się zmotywować pracowników, nie wystarczą tylko zachęty płacowe, nale-
ży również zaspokajać potrzeby społeczne pracowników i sprawiać, aby 
czuli się potrzebni w organizacji15. 

Model zasobów ludzkich 
Model zasobów ludzkich jest związany z koncepcją współdziałania 

i zachęcania podwładnych do rozwijania własnych sił i inicjatywa, a także 
dążenia do poszerzenia zakresu działania pracowników oraz poszerzenia 
zakresu ich odpowiedzialności. W modelu tym uznaje się, że motywacja 
nie jest ograniczona tylko i wyłącznie do czynników finansowych, czy za-
spokajania potrzeb społecznych. Zakłada się, że motywacja składa się 
z szeregu czynników, np. czynników finansowych, potrzeb osiągnięć, zna-
czenia pracy. Zgodnie z opisywanym modelem pracownicy powinni być 
odpowiedzialni za realizację celów organizacyjnych i celów indywidual-
nych, ale zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami16. 

 
Tabela 2. Porównanie modeli motywacji 

 

MODEL 

TRADYCYJNY 

 

MODEL STOSUNKÓW 

MIĘDZYLUDZKICH 

 

MODEL ZASOBÓW 

LUDZKICH 

 

ZAŁOŻENIA 

• Dla większości 

ludzi praca jest  

z  natury nieprzy-

jemna; 

 

 

 

 

 

 

 

• Ludzie chcą czuć się 

ważni i użyteczni; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Praca nie jest  

z natury nieprzy-

jemna. Ludzie 

pragną przyczy-

niać się do reali-

zacji ważnych 

celów, które 

wspólnie ustalili;  

 

 

 

                                                           
15 J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 

Kraków, 1996, s. 179. 
16 Tamże, s. 181. 
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• Mniej ważne jest 

to, co robią, niż 

to ile zarabiają; 

 

 

• Niewiele chce  

i potrafi wykonywać 

pracę wymagającą 

twórczości, samokie-

rowania, samokontro-

li. 

• Ludzie pragną przyna-

leżności i uznania, że są 

indywidualnymi jednost-

kami; 

 

• Te potrzeby mają więk-

sze znaczenie niż pie-

niądze w motywacji do 

pracy. 

• Większość ludzi 

stać na więcej 

twórczości, sa-

mokierowania niż 

tego wymaga od 

nich obecna pra-

ca. 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA 

Kierownik powinien: 

• Ściśle nadzoro-

wać 

i kontrolować 

podwładnych; 

• Rozkładać zada-

nia na proste, 

powtarzalne, ła-

twe do wyucze-

nia operacje; 

 

• Ustanowić 

szczegółowe in-

strukcje 

i procedury robo-

cze oraz spra-

wiedliwie, ale 

stanowczo wy-

muszać ich prze-

Kierownik powinien: 

• Każdemu pracownikowi 

zapewnić poczucie uży-

teczności i znaczenia; 

 

• Informować podwład-

nych o swoich planach 

i wysłuchiwać ich za-

strzeżeń; 

 

 

• Pozwalać podwładnym 

na pewien zakres sa-

mokierowania, samo-

kontroli w rutynowych 

sprawach. 

Kierownik powinien: 

• Spożytkować 

niewykorzystane 

zasoby ludzie;  

 

• Stworzyć środo-

wisko, w którym 

każdy może 

wnieść wkład do 

granic swoich 

możliwości; 

• Zachęcać do 

pełnego uczest-

nictwa w waż-

nych sprawach, 

wciąż rozszerza-

jąc zakres samo-

kierowania i sa-

mokontroli pod-
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strzeganie. władnych. 

 

OCZEKIWANIA 

• Ludzie muszą 

tolerować pracę, 

jeśli płaca jest 

przyzwoita, 

a szef sprawie-

dliwy. 

 

 

• Jeśli zadania są 

wystarczająco 

proste, 

a pracownicy ści-

śle kontrolowani, 

ich wydajność 

będzie zgodna 

z normami. 

• Dzielenie się informacją 

z podwładnymi i anga-

żowanie ich w podej-

mowanie rutynowych 

decyzji zadowoli ich 

podstawowe potrzeby 

przynależności i poczu-

cia ważności. 

• Zaspokojenie tych po-

trzeb poprawi morale 

i zmniejszy opór wobec 

autorytetu formalnego – 

podwładni będą „chęt-

nie współpracować”. 

• Rozszerzanie 

wpływów, samo-

kierowania i sa-

mokontroli pod-

władnych dopro-

wadzić do zwięk-

szenia efektyw-

ności operacji. 

• Zadowolenie  

pracy może po-

prawić się jako 

„uboczny pro-

dukt” wykorzy-

stania przez 

podwładnych ich 

możliwości. 

Źródło: J. A. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa, 1992, s. 361. 

 
 

Teorie motywacji 
 
W rozważaniach poświęconych motywowaniu funkcjonariuszy Służby 

Więziennej należy nawiązać do teorii motywacji. W związku z tym w tej 
części opracowania przybliżono wybrane z literatury przedmiotu teorie mo-
tywacji. 

Wyróżnia się następujące teorie motywacji: 
• Teorie tre ści motywacji  – w ich ramach poszukuje się odpowiedzi 

na pytania: Jakie potrzeby ludzie chcą zaspokoić? Co zmusza ich do dzia-
łania? Przykładowe teorie treści to: teoria hierarchii potrzeb Abrahama 
Maslowa, teoria dwuczynnikowa Frederica Herzberga, teoria potrzeb 
C. Alderfera (ERG), teoria potrzeb D. McClellanda, teoria X i Y McGregora. 

• Teorie procesu motywacji  – mające na celu ukazanie jak się mo-
tywuje. Przykładowe teorie procesu motywacji to teoria wyznaczania celów 
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E. A. Locka, teoria oczekiwanej wartości D. Nadlera i E. Dowler, Teoria 
oczekiwań Victora Vrooma. 

• Teorie wzmacniania motywacji – kładące nacisk na sposoby 
uczenia się zachowań motywacyjnych. Przykładowe teorie wzmacniania 
motywacji to: teoria wzmocnień Skinnera, teoria sprawiedliwego wynagra-
dzania J.S. Adamsa17. 

Teoria dwuczynnikowa F. Herzberga 
Fryderyk Herzberg w latach 50. ubiegłego stulecia przeprowadził ba-

dania wśród dużej liczby księgowych i inżynierów. Zadawał badanym oso-
bom  pytanie: „Czego ludzie oczekują od swojej pracy?” Przeprowadzone 
badania umożliwiły autorowi teorii wyróżnienie czynników higieny i czynni-
ków motywacyjnych. Należy wskazać iż brak czynników higieny w miejscu 
pracy powoduje niezadowolenie wśród pracowników. Natomiast ich wystę-
powanie w miejscu pracy nie przynosi efektów motywacyjnych. Natomiast 
czynniki motywacyjne przyczyniają się do satysfakcji pracowników z pracy, 
ale nie wpływają na niezadowolenie pracowników18. W poniższych tabe-
lach (Tab. 3. i Tab. 4.) podano definicje/przykłady czynników motywacyj-
nych i czynników higieny. 

Przykładowo, jeśli pracownik X pracujący w banku otrzymuje odpo-
wiednie wynagrodzenie za wkład w pracę, którą wykonuje, ma wygodny 
fotel i nowoczesny komputer to jego motywacja do pracy nie wzrasta, ale 
czynniki te wpływają na stan zadowolenia. Następnie, gdy przełożony po-
wierza pracownikowi X odpowiedzialne zadania, wysyła na różnego rodza-
ju szkolenia to czynniki te mogą przyczynić się do wzrostu motywacji pra-
cownika. Natomiast brak tych czynników nie wpływa na niezadowolenie 
pracownika z pracy. 

 

Tabela 3. Czynniki motywuj ące do pracy wg teorii F. Herzberga 

Czynniki motywuj ące Definicja/przykład 

Osiągnięcia  Poczucie doprowadzenia czegoś do 
pozytywnego zakończenia, wyko-
nanie zadania, rozwiązanie proble-
mu, dokonanie sprzedaży. Świado-
mość osiągnięć jest proporcjonalna 
do wielkości wyzwania. 

Uznanie Docenianie wkładu danej osoby, 
uznanie wyrażone przez firmę lub 
kolegów, nagrody za zasługi. 

                                                           
17 J. Sikora, Motywowanie…, s. 22-49. 
18 A. Dąbek, Determinanty motywacji wstąpienia do służby przygotowawczej na pod-

stawie żołnierzy Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, Rozprawa doktorska, 
AON, Warszawa, 2016, s. 44-45. 
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Zainteresowanie prac ą Praca interesująca z natury, raczej 
różnorodna niż powtarzalna, skupia 
uwagę, nie jest monotonna ani nud-
na. 

Odpowiedzialno ść Możliwość postępowania w pracy 
według własnego uznania, okazy-
wane przez firmę zaufanie, prawo 
do podejmowania decyzji, odpowie-
dzialność za pracę innych. 

Awanse Wyższe stanowisko, pozycja lub 
perspektywa jego uznania. 

Źródło: J. Sikora, Motywowanie pracowników, OPO, Bydgoszcz, 2000, s. 28. 

 

Tabela 4. Czynniki higieny pracy wg teorii F. Herzb erga 

Czynniki higieny Definicja przykład 

Polityka i administracja firmy Dostępność jasno sformułowanej 
polityki, stopień zbiurokratyzowania, 
jakość komunikacji, sprawność or-
ganizacyjna 

Nadzór Dostęp do szefa, jego umiejętności 
i osobowość. 

Stosunki mi ędzyludzkie  Stosunki z przełożonymi, podwład-
nymi i kolegami, jakość życia towa-
rzyskiego w pracy. 

Wynagrodzenia Całość wynagrodzeń w tym płaca, 
emerytura, samochód służbowy 
i inne świadczenia. 

Pozycja Pozycja czy ranga w porównaniu 
z innymi osobami, której symbolem 
jest tytuł służbowy, parking samo-
chód, rozmiary i wyposażenie gabi-
netu itp. 

Pewno ść pracy Brak zagrożenia utratą stanowiska, 
czy pracy w ogóle. 

Życie osobiste Wpływ pracy na życie rodzinne, na 
przykład stres, długie godziny pra-
cy, konieczność przeprowadzki. 

Warunki pracy  Fizyczne środowisko pracy, stopień, 
w jakim powoduje złe samopoczu-
cie. 

Źródło: J. Sikora, Motywowanie pracowników, OPO, Bydgoszcz, 2000, s. 28. 
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Na poniższym rysunku (Rys. 2.) przedstawiono proces motywowania 
składający się z dwóch etapów. Proces ten szerzej omówiono poniżej. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Źródło: A. Dąbek, Determinanty motywacji wstąpienia do służby przygotowawczej na pod-
stawie żołnierzy Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, Rozprawa doktorska, 
AON, Warszawa, 2016, s. 45. 

Rys. 2. Proces motywowania wg Herzberga 

 
Według Herzberga proces motywacyjny składa się z dwóch etapów: 
Etap I 
Nawiązując do powyższego rysunku (Rys. 2.), należy wyeliminować 

czynniki, które wywołują u pracowników niezadowolenie. W celu zniwelo-
wania stanu niezadowolenia wśród pracowników należy zapewnić odpo-
wiednie płace, dążyć do usunięcia przeszkód administracyjnych i biuro-
wych i prowadzić przyjazną politykę wobec pracowników. Należy wskazać, 
że gdy kierownik zatrzyma się na I etapie, spowoduje, iż pracownicy nie 
będą odczuwać niezadowolenia z pracy, ale pracę nadal będę wykonywać 
na minimalnym poziomie i nie będą dążyć do rozwoju. Przejście przełożo-
nych do drugiego etapu motywowania polega na: zmniejszeniu kontroli 
pracownika podczas wykonywanej przez niego pracy, powierzaniu pra-
cownikom ambitnych zadań, a także większych kompetencji decyzyjnych, 
wzbogacaniu stanowiska pracy poprzez zwiększanie i urozmaicanie obo-
wiązków. 
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Dwuczynnikowa teoria Herzberga została poddana krytyce m.in. dlate-
go, że płaca została zakwalifikowana jako czynnik higieny. Wielu badaczy 
przytoczyło dowody na to, że wynagrodzenie gotówkowe wywołuje efekty 
motywacyjne19. 

Teoria wyznaczania celów E. A. Locka 
Zgodnie z teorią pracownicy motywowani są do określonych zachowań 

poprzez wyznaczanie im celów, które są przez pracowników możliwe do 
osiągnięcia i akceptowane. Z założeń teorii wynika, że wyższa wydajność 
osiągana jest przez pracowników poprzez konkretne cele, a cele trudne po 
zaakceptowaniu prowadzą do wyższej efektywności. To, że pracownicy 
dążą do określonego celu wynika z: 

• siły podstawowego motywu lub potrzeb wchodzących w grę, 
• nadziei na powodzenie, 
• wartości zachęty związanej z celami20. 
Na poniższym schemacie (Rys. 3.) przedstawiono fazy procesu wy-

znaczania wzorca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: A. Dąbek, Determinanty motywacji wstąpienia do służby przygotowawczej na pod-

stawie żołnierzy Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, Rozprawa doktorska, 
AON, Warszawa, 2016, s. 54. 

Rys. 3. Fazy procesu wyznaczania celów 

 
 

                                                           
19 A. Dąbek, Determinanty…, s. 46-47. 
20 J. Sikora, Motywowanie…, s. 34. 
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Teoria sprawiedliwego nagradzania J. S. Adamsa 
Teoria ta została opisana przez J. S. Adamsa w latach 60. Autor teorii 

dostrzegł, że pracownicy dokonują ciągłych porównań w miejscu pracy. Po 
pierwsze, porównania dotyczą wkładu w wykonywaną pracę, czyli np. 
kompetencje, czas, lojalność, a tym co uzyskują w wyniku wykonywanej 
pracy, np. szacunek, awans, płaca itp. Po drugie, porównania dotyczą te-
go, jakie nagrody otrzymują inni pracownicy za wykonywaną pracę. Pra-
cownik będzie czuł się zmotywowany i efektywnie wykonywał pracę 
w przypadku gdy nagroda którą otrzymał jest adekwatna do wysiłku, który 
włożył w wykonaną pracę. Natomiast pracownik nie będzie czuł się zmoty-
wowany i jego wydajność spadnie w sytuacji, gdy odczuwa, że nagroda, 
którą otrzymał, jest zbyt mała do nakładu pracy. 

Pracownicy, którzy czują, że otrzymana nagroda odpowiada wysiłkom, 
jakie włożyli w wykonanie powierzonej pracy, dokonują kolejnego porów-
nania, tj. porównują jak zostali wynagrodzenia inni pracownicy. Zgodnie 
z omawianą teorią powstanie jedna z trzech sytuacji: 

• osoba dokonująca porównania uzna, że wszyscy są sprawiedliwie 
wynagrodzeni za wkład, który włożyli w wykonaną pracę; 

• osoba uzna, że otrzymała zbyt wysoką nagrodę za wykonaną pracę 
w porównaniu z innymi pracownikami; 

• osoba uzna, że otrzymała zbyt małą nagrodę za wykonaną pracę 
w porównaniu z innymi pracownikami21. 

W pierwszym przypadku występuje równowaga, gdyż pracownik czuje, 
że wszyscy są sprawiedliwie wynagradzani. Natomiast w 2 i 3 przypadku 
występuje nierównowaga. Dlatego pracownik będzie odczuwał stan napię-
cia, który będzie chciał zredukować. Będzie dążył do tego, aby nastąpiła 
równowaga. Dlatego też zmniejszy bądź zwiększy swoją efektywność, 
a tym samym motywacja do pracy wzrośnie bądź spadnie. 

Zgodnie z powyżej omawianą teorią, gdy kierownik organizacji zlecił 
pracownikom, aby pozyskali nowych klientów, może dojść do następują-
cych sytuacji. W związku z poleceniem kierownika organizacji: osoba X 
pozyskała - 3 klientów, osoba Y - pozyskała 3 klientów i osoba Z - nie po-
zyskała żadnego klienta. Kierownik organizacji postanowił, że osoba X i Y 
w zamian za realizacje powierzonego zadania otrzymają nagrodę w posta-
ci 7 dniowej wycieczki na Wyspę Bali. Natomiast osoba Z - nie otrzyma 
żadnej nagrody ze względu na to, że nie pozyskała kluczowych klientów 
dla firmy, tak jak to zrobiły osoby X i Y. W tym przypadku osoby dokonują-
ce porównania dochodzą do wniosku, że otrzymały odpowiednią nagrodę 
za trud włożony w wykonanie zadania. Następnie osoba X dokonuje po-

                                                           
21 https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-motywowanie-pracownikow-teoria-

sprawiedliwosci-adamsa [dostęp: 25.01.2018]. 
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równania jak zostały wynagrodzone pozostałe osoby i czuje ze została 
sprawiedliwie wynagrodzona. Podobnie jest w przypadku osoby Y. 

Natomiast gdyby osoba Z otrzymała nagrodę taką samą jak pracowni-
cy X i Y to doszło by do nierównowagi, gdyż osoba ta nie pozyskała żad-
nych klientów. 

Powyżej przy wykorzystaniu literatury przedmiotu omówiono wybrane 
teorie motywacji. Wielu autorów książek zajmuje się kwestią motywowania 
w organizacjach. Są to zarówno rozważania czysto teoretyczne, jak i roz-
ważania oparte na doświadczeniach. Jednakże to do kierownictwa należy 
decyzja, jakie rozwiązania zostaną wdrożone w organizacji tak, aby odpo-
wiednio motywować swoich podwładnych do pracy. Mogą oczywiście wzo-
rować się na rozwiązaniach wykorzystywanych przez innych, ale biorąc 
pod uwagę to, że to co sprawdza się w jednej firmie niekoniecznie będzie 
sprawdzało się w innej ze względu na to, że na proces motywowania 
wpływ ma wiele czynników choćby ludzie tworzący zasób organizacji, 
branża, specyfika pracy itp.  
 
 

Czynniki motywacyjne 
 

W tej części opracowania omówiono przykładowe czynniki motywacyj-
ne wykorzystywane przez przełożonych w procesie motywowania funkcjo-
nariuszy Służby Więziennej. W opracowaniu wykorzystano typologię wg 
kryterium postaci, w której wyróżnia się czynniki motywacyjne materialne: 
finansowe i pozafinansowe i czynniki motywacyjne niematerialne. W po-
niższych tabelach uwzględniono powyżej przedstawioną typologię. Prze-
chodząc do omówienia czynników motywacyjnych, przede wszystkim nale-
ży zdefiniować to pojęcie22. 

Czynniki motywacyjne to instrumenty zarządzania mające zapewnić 
wysoki poziom motywacji zatrudnionego personelu. Są one jednym z ele-
mentów składających się na system motywowania pracowników23.  

Czynnikami oddziaływania motywacyjnego są wszystkie te elementy, 
które zachęcają ludzi do efektywnej pracy24. 

 
 
 

                                                           
22 R. Ordyniec, Czynniki wpływające na motywację do skutecznego wykonywania za-

dań przez wybrane grupy żołnierzy zawodowych w lubelskich jednostkach wojskowych, 
Rozprawa doktorska, AON, Warszawa, 2016, s. 67. 

23 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Pol-
skie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2003, s. 223. 

24 W. Kopertyńska, System motywacyjny w organizacji. Część 1 i 2, 
http://www.wiedzainfo.pl/ wyklady/119/system_motywacyjny_w_organizacji_i.html [dostęp: 
02.06.2018]. 
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Tabela 5. Czynniki motywacyjne materialne finansowe  

Czynniki materialne finansowe Opis 

Uposa żenie zasadnicze Art. 56.  
1. Z tytułu służby funkcjonariusz 
otrzymuje uposażenie.  
2. Prawo do uposażenia powstaje 
z dniem mianowania funkcjonariusza 
na pierwsze stanowisko służbowe. 
2. Wysokość uposażenia zasadnicze-
go funkcjonariusza jest uzależniona 
od grupy zaszeregowania jego stano-
wiska służbowego.  
3. Minister Sprawiedliwości w poro-
zumieniu z ministrem właściwym do 
spraw pracy określi, w drodze rozpo-
rządzenia, grupy zaszeregowania 
poszczególnych stanowisk oraz od-
powiadające im mnożniki przeciętne-
go uposażenia stanowiące uposaże-
nie zasadnicze, uwzględniając zróżni-
cowanie wymogów kwalifikacyjnych 
oraz specyfikę służby na poszczegól-
nych stanowiskach w różnych rodza-
jach jednostek organizacyjnych. 

Dodatki do uposa żenia zasad-
niczego o charakterze stałym 

Art. 30.  
1. Pracownikom wykonującym obo-
wiązki służbowe w stałym i bezpo-
średnim kontakcie z osobami pozba-
wionymi wolności przysługuje z tego 
tytułu, obok wynagrodzenia wynikają-
cego z odrębnych przepisów, dodatek 
do wynagrodzenia w wysokości do 
50% wynagrodzenia zasadniczego. 
Art. 58.  
1. Funkcjonariusze otrzymują nastę-
pujące dodatki do uposażenia zasad-
niczego o charakterze stałym:  
1) dodatek za wysługę lat w wysoko-
ści:  
a) 5% uposażenia zasadniczego – po 
2 latach służby, 
b) 10% uposażenia zasadniczego – 
po 5 latach służby, 
c) 15% uposażenia zasadniczego – 
po 10 latach służby,  



Motywowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej  

281 
 

d) 20% uposażenia zasadniczego – 
po 15 latach służby,  
e) 25% uposażenia zasadniczego – 
po 20 latach służby, 
f) 30% uposażenia zasadniczego – po 
25 latach służby,  
g) 35% uposażenia zasadniczego – 
po 30 latach służby; 
2) dodatek za stopień; 
3) dodatek służbowy. 
 

Nagroda pieni ężna Art. 169.  
1. Funkcjonariuszowi, który wzorowo 
wykonuje obowiązki, przejawia inicja-
tywę w służbie i doskonali kwalifikacje 
zawodowe, mogą być udzielane na-
stępujące wyróżnienia:  
2) nagroda pieniężna. 

Równowa żnik pieni ężny Art. 178.  
1. Funkcjonariuszowi w służbie stałej 
przysługuje równoważnik pieniężny 
z tytułu braku mieszkania, jeżeli:  
1) on sam lub jego małżonek nie po-
siada w miejscowości pełnienia służby 
lub miejscowości pobliskiej tytułu 
prawnego do lokalu mieszkalnego lub 
domu;  
2) funkcjonariuszowi lub jego małżon-
kowi nie przyznano pomocy finanso-
wej, o której mowa w art. 184 ust. 1. 
Art. 179. 1. Wysokość równoważnika 
pieniężnego, o którym mowa w art. 
178 ust. 1, wynosi 8 zł dziennie. 2. 
Wysokość równoważnika pieniężne-
go, o której mowa w ust. 1, podlega 
corocznej waloryzacji o ustalony 
w ustawie budżetowej na dany rok 
średnioroczny wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych. 
Podstawę waloryzacji stanowi kwota 
równoważnika pieniężnego obowiązu-
jąca w roku poprzedzającym rok, 
w którym waloryzacja następuje. 
 

Pomoc finansowa na uzyskanie 
lokalu mieszkalnego 

Art. 184. 
1. Funkcjonariuszowi w służbie stałej, 
który spełnia warunki do przydziału 
lokalu mieszkalnego, a który lokalu 
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tego nie otrzymał na podstawie decy-
zji administracyjnej o przydziale, przy-
sługuje pomoc finansowa na uzyska-
nie lokalu mieszkalnego w spółdzielni 
mieszkaniowej albo domu jednoro-
dzinnego lub lokalu mieszkalnego 
stanowiącego odrębną nieruchomość, 
położonych w miejscowości pełnienia 
służby lub miejscowości pobliskiej.  
2. W razie zbiegu uprawnień do po-
mocy finansowej z tytułu służby oboj-
ga małżonków świadczenie to przy-
sługuje tylko jednemu z nich.  
Art. 185.  
1. Pomoc finansową przyznaje się 
funkcjonariuszowi w wysokości 25% 
wartości lokalu mieszkalnego o po-
wierzchni użytkowej 50 m2. 

2. Wartość lokalu mieszkalnego, na 
podstawie której oblicza się wysokość 
pomocy finansowej, stanowi iloczyn 
50 m2 powierzchni użytkowej lokalu 
mieszkalnego i ceny metra kwadrato-
wego powierzchni użytkowej budynku 
mieszkalnego, publikowanej przez 
Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego, służącej wyliczaniu premii 
gwarancyjnej od wkładów oszczędno-
ściowych na budownictwo mieszka-
niowe dla posiadaczy oszczędno-
ściowych książeczek mieszkanio-
wych. 
Art. 186.  
1. Pomoc finansowa podlega zwrotowi 
w przypadku zwolnienia funkcjonariu-
sza ze służby przed upływem 15 lat 
służby w Służbie Więziennej, z wyjąt-
kiem funkcjonariusza, który przed 
upływem tego okresu nabył prawo do 
renty inwalidzkiej Służby Więziennej. 

Świadczenia pieni ężne Art. 193.  
1. Funkcjonariuszowi przysługują 
następujące świadczenia pieniężne:  
1) zasiłek na zagospodarowanie;  
2) zwrot kosztów przejazdu;  
3) nagrody roczne i uznaniowe oraz 
zapomogi;  
4) nagrody jubileuszowe; 
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5) dodatkowe wynagrodzenie za wy-
konywanie zleconych zadań wykra-
czających poza obowiązki służbowe;  
6) ryczałt za dojazd do miejsca peł-
nienia służby. 
Art. 194.  
1. Funkcjonariuszowi w związku 
z mianowaniem na stałe przysługuje 
zasiłek na zagospodarowanie w wy-
sokości jednomiesięcznego uposaże-
nia zasadniczego wraz z dodatkami 
o charakterze stałym, należnego 
w dniu mianowania na stałe. 
Art. 195.  
1. Funkcjonariuszowi i członkom jego 
rodziny, o których mowa w art. 216 
(za członków rodziny funkcjonariusza 
uważa się małżonka i dzieci, nato-
miast za dzieci uważa się pozostające 
na utrzymaniu dzieci własne, małżon-
ka, przysposobione, wzięte na wy-
chowanie, które: 1) nie ukończyły 18. 
roku życia, a w razie uczęszczania do 
szkoły – 25 lat; 2) bez względu na 
wiek, stały się niezdolne do pracy 
oraz do samodzielnej egzystencji albo 
całkowicie niezdolne do pracy przed 
osiągnięciem wieku, o którym mowa 
w pkt 1.) przysługuje raz w roku zwrot 
kosztów przejazdu środkami publicz-
nego transportu zbiorowego do jednej 
z obranych przez siebie miejscowości 
w kraju i z powrotem. 
Art. 195a.  
1. Funkcjonariuszowi, który mieszka 
poza miejscowością pełnienia służby, 
przysługuje ryczałt za dojazd do miej-
sca pełnienia służby. 
Art. 196.  
1. Funkcjonariuszowi za służbę peł-
nioną w danym roku kalendarzowym 
przysługuje nagroda roczna w wyso-
kości 1/12 uposażenia otrzymanego 
w roku kalendarzowym, za który na-
groda przysługuje. 
Art. 203.  
Funkcjonariuszowi może być przy-
znana nagroda uznaniowa, w szcze-
gólności za sumienne wykonywanie 
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zadań służbowych, wykonywanie 
zadań służbowych wymagających 
znacznego nakładu pracy, a także 
dokonanie czynu świadczącego 
o odwadze funkcjonariusza.  
Art. 204.  
1. Funkcjonariuszowi, którego warunki 
bytowe uległy znacznemu pogorsze-
niu, w szczególności w związku ze 
zdarzeniami losowymi, długotrwałą 
chorobą własną lub członka rodziny, 
śmiercią członka rodziny, można 
przyznać bezzwrotną zapomogę pie-
niężną. 
2. Przy przyznawaniu zapomogi pie-
niężnej należy brać pod uwagę 
wszystkie okoliczności mające wpływ 
na sytuację materialną funkcjonariu-
sza i jego rodziny. 
Art. 206.  
Funkcjonariuszowi przysługują nagro-
dy jubileuszowe w wysokości:  
1) po 20 latach służby – 75%,  
2) po 25 latach służby – 100%, 
3) po 30 latach służby – 150%, 
4) po 35 latach służby – 200%,  
5) po 40 latach służby – 300% – mie-
sięcznego uposażenia zasadniczego 
wraz z dodatkami o charakterze sta-
łym. 
Art. 208.  
1. Za wykonywanie zadań polegają-
cych na:  
1) opiece nad psem specjalnym lub 
służbowym, 
 2) pełnieniu funkcji rzecznika dyscy-
plinarnego, 
 3) pełnieniu funkcji mentora w okresie 
wstępnej adaptacji zawodowej, prak-
tyki zawodowej lub mentora wyzna-
czonego do organizacji i prowadzenia 
szkolenia dla mentorów w trakcie 
doskonalenia okręgowego,  
4) pełnieniu funkcji na Uczelni − funk-
cjonariusz otrzymuje dodatkowe wy-
nagrodzenie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku 
o Służbie Więziennej, Dz. U. z 2019 r. poz. 125. 
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Tabela 6. Czynniki motywacyjne materialne pozafinan sowe 

Czynniki materialne pozafinan-
sowe 

Opis 

Kształcenie Art. 43a. 
Kształcenie funkcjonariuszy i pracow-
ników obejmuje: 
1) szkolenia wstępne, zawodowe i spe-
cjalistyczne;  
2) doskonalenie zawodowe;  
3) studia na uczelni. 
 

Doskonalenie zawodowe Art. 43zf.  
1. Doskonalenie zawodowe jest ele-
mentem podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych funkcjonariuszy i pracowni-
ków, w szczególności w formie kursów, 
warsztatów, szkoleń i konferencji. 
Art. 43zg.  
1. Doskonalenie zawodowe funkcjona-
riuszy i pracowników jest organizowane 
jako:  
1) doskonalenie centralne;  
2) doskonalenie okręgowe;  
3) doskonalenie zakładowe;  
4) doskonalenie zewnętrzne. 
3. Funkcjonariusze i pracownicy 
uczestniczą, nie rzadziej niż co 3 lata, 
w co najmniej jednej ze zorganizowa-
nych form doskonalenia zawodowego, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, 
zgodnych z zakresem wykonywanych 
przez nich obowiązków służbowych. 

Urlop wypoczynkowy  Art. 138.  
1. Funkcjonariuszowi przysługuje pra-
wo do corocznego, nieprzerwanego, 
płatnego urlopu wypoczynkowego 
w wymiarze 26 dni 
Art. 139.  
1. Prawo do pierwszego urlopu wypo-
czynkowego funkcjonariusz nabywa 
z upływem każdego miesiąca służby 
w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu wy-
poczynkowego, o którym mowa w art. 
138 ust. 1. 2. Prawo do kolejnych urlo-
pów wypoczynkowych funkcjonariusz 
nabywa w każdym następnym roku 
kalendarzowym. 
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Urlop dodatkowy Art. 141.  

1. Funkcjonariuszowi przysługuje płat-
ny dodatkowy urlop wypoczynkowy, 
zwany dalej „urlopem dodatkowym”, 
w wymiarze do 13 dni rocznie, z tytułu 
pełnienia służby w warunkach szkodli-
wych dla zdrowia albo szczególnie 
uciążliwych, a także z tytułu osiągnię-
cia przez funkcjonariusza stażu służby.  
2. Urlop dodatkowy przysługujący 
funkcjonariuszowi z tytułu pełnienia 
służby w warunkach szkodliwych dla 
zdrowia albo szczególnie uciążliwych 
wynosi:  
1) 12 dni w roku – dla funkcjonariusza 
pełniącego służbę w stałym wypełnia-
niu zadań w zakresie bezpośredniej 
ochrony i opieki nad osadzonymi w:  
a) oddziale przeciwgruźliczym szpitali 
ogólnych,  
b) laboratorium wykonującym analizy 
i badania dla oddziałów wymienionych 
w lit. a;  
2) 5 dni w roku – dla funkcjonariusza 
pełniącego służbę w stałym wypełnia-
niu zadań w zakresie bezpośredniej 
ochrony i opieki nad osadzonymi 
w oddziale dla osadzonych stwarzają-
cych poważne zagrożenie społeczne 
albo poważne zagrożenie dla bezpie-
czeństwa zakładu karnego lub aresztu 
śledczego oraz dla funkcjonariuszy 
pełniących służbę w oddziałach tera-
peutycznych dla skazanych z niepsy-
chotycznymi zaburzeniami psychicz-
nymi lub upośledzonych umysłowo. 
3. Urlop dodatkowy przysługujący 
funkcjonariuszowi z tytułu stażu służby 
wynosi:  
1) 5 dni – dla funkcjonariusza, który 
pełni służbę co najmniej przez 10 lat;  
2) 9 dni – dla funkcjonariusza, który 
pełni służbę co najmniej przez 15 lat;  
3) 13 dni – dla funkcjonariusza, który 
pełni służbę co najmniej przez 20 lat.  
4. W razie zbiegu uprawnień do urlo-
pów dodatkowych z różnych tytułów 
funkcjonariuszowi przysługuje jeden 
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urlop dodatkowy w wymiarze korzyst-
niejszym. 
 
Art. 142. 1. Funkcjonariusz nabywa 
prawo do pierwszego urlopu dodatko-
wego:  
1) z upływem roku służby pełnionej 
w warunkach, o których mowa 
w art. 141 ust. 2; 2) z dniem osiągnię-
cia określonego stażu służby.  
2. Prawo do kolejnych urlopów dodat-
kowych funkcjonariusz nabywa w każ-
dym następnym roku kalendarzowym, 
z tym że w przypadku, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 1, musi być to rok, w któ-
rym służba jest pełniona w warunkach 
szkodliwych dla zdrowia lub szczegól-
nie uciążliwych. 
 

Urlop szkoleniowy Art. 146.  
1. Funkcjonariuszowi, który uzyskał 
zezwolenie na pobieranie nauki lub 
odbywanie studiów albo studiów pody-
plomowych i naukę tę pobiera lub od-
bywa studia albo studia podyplomowe, 
jak również funkcjonariuszowi, który 
uzyskał zezwolenie na złożenie wnio-
sku o wszczęcie postępowania 
w sprawie nadania stopnia doktora lub 
stopnia doktora habilitowanego, a tak-
że na odbycie aplikacji radcowskiej, 
legislacyjnej albo specjalizacji lekar-
skiej, udziela się płatnego urlopu szko-
leniowego w wymiarze:  
1) w szkołach wyższych, w każdym 
roku studiów – 21 dni;  
2) w szkołach pomaturalnych lub na 
studiach podyplomowych – 14 dni 
w celu przygotowania się i złożenia 
egzaminu końcowego;  
3) w celu przygotowania się do złoże-
nia egzaminów doktorskich i obrony 
rozprawy doktorskiej lub przygotowania 
się do kolokwium habilitacyjnego – 28 
dni;  
4) w celu przygotowania się i złożenia 
egzaminu po zakończeniu aplikacji 
legislacyjnej – 14 dni;  
5) w celu przygotowania się i złożenia 
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egzaminu radcowskiego albo specjali-
zacji lekarskiej – 30 dni. 

Wyró żnienia Art. 169.  
1. Funkcjonariuszowi, który wzorowo 
wykonuje obowiązki, przejawia inicja-
tywę w służbie i doskonali kwalifikacje 
zawodowe, mogą być udzielane nastę-
pujące wyróżnienia:  
2) nagroda rzeczowa;  
3) krótkoterminowy urlop, nieprzekra-
czający 5 dni;  

Prawo do lokalu mieszkalnego Art. 170.  
1. Funkcjonariuszowi w służbie stałej 
przysługuje prawo do lokalu mieszkal-
nego w miejscowości, w której stale 
pełni służbę, lub w miejscowości pobli-
skiej.  
2. Członkom rodziny funkcjonariusza 
wymienionym w art. 176 przysługuje 
prawo do zamieszkania w przydzielo-
nym funkcjonariuszowi lokalu miesz-
kalnym.  
3. Przy ustalaniu powierzchni miesz-
kalnej przysługującej funkcjonariuszowi 
uwzględnia się jego stan rodzinny oraz 
stopień służbowy lub zajmowane sta-
nowisko. 
5. Funkcjonariusz w służbie przygoto-
wawczej może otrzymać kwaterę tym-
czasową. 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku 
o Służbie Więziennej, Dz. U. z 2019 r. poz. 125. 

 

Tabela 7. Czynniki motywacyjne niematerialne 

Czynniki motywacyjne niemate-
rialne 

Opis 

Odznaka Art. 36.  
1. Ustanawia się odznakę „Za zasługi 
w pracy penitencjarnej”.  
2. Odznaka, o której mowa w ust. 1, 
może być nadawana funkcjonariu-
szom lub pracownikom wyróżniają-
cym się szczególnymi osiągnięciami 
w służbie lub pracy. Odznaka może 
być nadawana także innym osobom.  
3. Odznakę „Za zasługi w pracy peni-
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tencjarnej” nadaje Minister Sprawie-
dliwości. 
 

Możliwo ść awansu Art. 49.  
Ustanawia się korpusy i stopnie 
Służby Więziennej w następującym 
porządku:  
1) w korpusie szeregowych Służby 
Więziennej:  
a) szeregowy Służby Więziennej, 
b) starszy szeregowy Służby Wię-
ziennej;  
2) w korpusie podoficerów Służby 
Więziennej:  
a) kapral Służby Więziennej, 
b) starszy kapral Służby Więziennej, 
c) plutonowy Służby Więziennej,  
d) sierżant Służby Więziennej,  
e) starszy sierżant Służby Więzien-
nej,  
f) sierżant sztabowy Służby Więzien-
nej,  
g) starszy sierżant sztabowy Służby 
Więziennej;  
3) w korpusie chorążych Służby Wię-
ziennej:  
a) młodszy chorąży Służby Więzien-
nej,  
b) chorąży Służby Więziennej,  
c) starszy chorąży Służby Więzien-
nej;  
4) w korpusie oficerów Służby Wię-
ziennej:  
a) podporucznik Służby Więziennej,  
b) porucznik Służby Więziennej, 
c) kapitan Służby Więziennej,  
d) major Służby Więziennej,  
e) podpułkownik Służby Więziennej,  
f) pułkownik Służby Więziennej,  
g) generał Służby Więziennej. 

 
Opiniowanie słu żbowe Art. 86.  

Funkcjonariusz podlega okresowemu 
opiniowaniu służbowemu, które ma 
na celu:  
1) stworzenie podstaw do określenia 
indywidualnego programu rozwoju 
zawodowego;  
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2) ustalenie przydatności do służby, 
ocenę wywiązywania się z obowiąz-
ków służbowych oraz przydatności 
na zajmowanym stanowisku; 
3) wyłanianie kandydatów do miano-
wania i powoływania na wyższe sta-
nowiska służbowe oraz awansowania 
na wyższe stopnie Służby Więzien-
nej. 
Art. 89.  
1. Opinię służbową o funkcjonariuszu 
wydaje się:  
1) w okresie służby przygotowawczej 
– nie później niż 30 dni przed upły-
wem pierwszego roku tej służby i 60 
dni przed mianowaniem na stałe;  
2) w służbie stałej – nie później niż 
30 dni przed upływem każdych 4 lat 
służby do osiągnięcia 20 lat służby 
oraz każdych 5 lat służby po przekro-
czeniu 20 lat służby;  
3) w służbie kandydackiej – nie póź-
niej niż w ciągu 7 dni po ukończeniu 
kursu przygotowawczego oraz nie 
później niż w terminie 30 dni przed 
ukończeniem każdego roku studiów. 

 
Wyró żnienia Art. 169.  

1. Funkcjonariuszowi, który wzorowo 
wykonuje obowiązki, przejawia inicja-
tywę w służbie i doskonali kwalifika-
cje zawodowe, mogą być udzielane 
następujące wyróżnienia:  
1) pochwała;  
4) przyznanie odznaki, o której mowa 
w art. 36;  
5) mianowanie na wyższe stanowisko 
służbowe;  
6) przedterminowe nadanie wyższe-
go stopnia;  
7) przedstawienie do odznaczenia 
państwowego. 

 
Kary Art. 232.  

Karami dyscyplinarnymi są:  
1) nagana;  
2) ostrzeżenie o niepełnej przydatno-
ści na zajmowanym stanowisku służ-
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bowym; 3) ostrzeżenie o niepełnej 
przydatności do służby w Służbie 
Więziennej;  
4) wyznaczenie na niższe stanowisko 
służbowe;  
5) obniżenie stopnia;  
6) wyznaczenie na niższe stanowisko 
służbowe wraz z obniżeniem stopnia;  
7) wydalenie ze służby. 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku 
o Służbie Więziennej, Dz. U. z 2019 r. poz. 125. 

 

Awanse stanowią zarówno czynnik motywacyjny o charakterze mate-
rialnym, jak i niematerialnym. Awans rozumiany jako przesunięcie na wyż-
sze stanowisko w hierarchii służbowej wiąże się przede wszystkim z po-
szerzeniem zakresu obowiązków, bardziej odpowiedzialnymi zadaniami, 
zwiększeniem odpowiedzialności. Ponadto z awansem bardzo często wią-
że się wzrost wynagrodzenia, co również ma wpływ na wzrost motywacji25. 

 
 

Zakończenie 
 
W opracowaniu przedstawiono wybrane czynniki motywacyjne wyko-

rzystywane przez przełożonych w procesie motywowania funkcjonariuszy 
Służby Więziennej. Powyżej omówione przykłady (Tab. 5-7.) wskazują na 
to, że przełożeni mają do dyspozycji szereg czynników motywacyjnych, 
przy których wykorzystaniu mogą wpływać na poziom motywacji do pełnie-
nia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Jednak istotne jest to, 
aby przełożeni odpowiednio rozpoznawali potrzeby funkcjonariuszy, gdyż 
to co motywuje jedną osobę do pracy może demotywować inną. Następnie 
przełożeni powinni weryfikować, czy wykorzystywane przez nich czynniki 
w procesie motywowania przynoszą zamierzone efekty. Jeżeli nie, to po-
winni podjąć odpowiednie działania przykładowo: porozmawiać z funkcjo-
nariuszami bądź przeprowadzić ankietę w celu znalezienia źródła niedo-
magań systemu motywacyjnego.  

Stworzenie systemu motywacyjnego, który będzie skuteczny jest 
z pewnością bardzo trudnym zadaniem. Jednakże, aby funkcjonariusze 
Służby Więziennej czuli się zmotywowani do pracy, posiadanie takiego 
systemu jest konieczne. To funkcjonariusze Służby Więziennej stanowią 
najważniejszy zasób organizacji, dlatego też przełożeni powinni podejmo-
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wać działania w tym zakresie, aby funkcjonariusze nie rezygnowali z peł-
nienia służby, gdyż formacja ta stanowi bardzo istotny element systemu 
bezpieczeństwa wewnętrznego. Funkcjonariusze Służby Więziennej po-
przez realizację powierzonych im zadań przyczyniają się do zapewnienia 
ładu i porządku w państwie, dlatego m.in. istotne jest, aby czuli się zmoty-
wowani do pełnienia służby.  
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MOTIVATION OF PRISON SERVICE OFFICERS 
 

The paper discusses the main tasks of Prison Personnel as well 
as the concepts of motivating, motivation and a motive, which is done by 
the author with the help of source literature. The following types of motiva-
tion have been described: internal, external, positive and negative. 
The process of motivation has been presented as a model. The author 
refers to the following motivation models: traditional, cooperation relations, 
and human resources, which have been compared in a table. The com-
parison is based on the three following factors: assumptions, code of con-
duct, and expectations. Furthermore, Herzberg’s Two-Factor Motivation 
Theory, E. A. Locke’s Goal-Setting Theory, and J. S. Adams’ Equity The-
ory have also been discussed in more detail. The last part of the paper 
contains a discussion of selected tangible and intangible factors used by 
superioris in order to motivate Prison Service Officers. 

Keywords:  motivation, Prison Personnel, motivational factors 
 


