projekt z dnia 20 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia

2010 r.

w sprawie trybu wypłaty zasiłku pogrzebowego funkcjonariuszowi Służby
Więziennej oraz rodzajów dokumentów wymaganych do jego wypłaty
Na podstawie art. 212 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie
Więziennej (Dz. U. Nr ………..., poz.………..) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Wypłaty zasiłku pogrzebowego z tytułu śmierci członka rodziny
funkcjonariusza Służby Więziennej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, dokonuje
kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwany dalej „kierownikiem
jednostki”, w której funkcjonariusz pełnił służbę w dniu nabycia prawa do tego zasiłku.
2.

Zasiłek

pogrzebowy

lub

wyrównanie

tego

zasiłku,

jest

wypłacane

funkcjonariuszowi w terminie 14 dni od dnia złożenia do kierownika jednostki wniosku
w sprawie wypłaty oraz wymaganych dokumentów i rachunków.
§ 2. 1. Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego z tytułu
śmierci członka rodziny funkcjonariusza są:
1)

jeżeli koszty pogrzebu pokrywa funkcjonariusz:

a) wyciąg z aktu zgonu członka rodziny, a w razie pogrzebu dziecka martwo
urodzonego lub niezdolnego do życia - zaświadczenie stwierdzające, że
dziecko urodziło się martwe lub niezdolne do życia,
b) oryginały

rachunków

obejmujących

zasadnicze

koszty

pogrzebu,

a w szczególności zakupu trumny lub miejsca pochowania na cmentarzu,
c) dokumenty potwierdzające małżeństwo, pokrewieństwo, powinowactwo,
przysposobienie lub opiekę prawną nad osobą zmarłą;
2)

jeżeli

koszty

pogrzebu

pokrywa

członek

rodziny

funkcjonariusza lub inna osoba w szczególności, która

sprawowała opiekę prawną nad osobą zmarłą:
a) dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a i c,
b) oryginały rachunków obejmujących faktycznie poniesione koszty pogrzebu.
2. Dokumentami wymaganymi do wypłaty wyrównania zasiłku pogrzebowego
są:
1) wyciąg z aktu zgonu;
2) oryginał

dokumentu

stwierdzającego

wysokość

niższego

zasiłku

pogrzebowego przyznanego funkcjonariuszowi z tytułu śmierci członka
rodziny;
3) dokumenty potwierdzające małżeństwo, pokrewieństwo, powinowactwo,
przysposobienie lub opiekę prawną nad osobą zmarłą.
3. Jako dowód poniesionych przez funkcjonariusza kosztów pogrzebu członka
rodziny uznaje się również wystawione na członka rodziny zmarłego lub inną osobę
oryginały rachunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, a w przypadku ubiegania się
o wyrównanie zasiłku – oryginał dokumentu stwierdzającego wysokość zasiłku
pogrzebowego przyznanego członkowi rodziny lub innej osobie na podstawie odrębnych
przepisów, jeżeli osoba ta złoży na piśmie oświadczenie, że koszty pogrzebu zostały
pokryte ze środków finansowych funkcjonariusza albo przez niego zwrócone.
Oświadczenie nie jest wymagane, jeżeli rachunki lub dokumenty wystawione zostały na
małżonka funkcjonariusza.
§ 3. Sprawy wszczęte, lecz nie zakończone przed dniem wejścia w życie
rozporządzenia, prowadzi się na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ………………………..…. 2010 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Uzasadnienie
Celem

projektowanego

rozporządzenia

jest

wykonanie

upoważnienia

ustawowego zawartego w art. 212 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie
Więziennej (Dz. U. ........................................................).
Obecnie

problematyka

objęta

niniejszym

projektem

jest

uregulowana

w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie
warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Więziennej ze środków
właściwej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej oraz określenia członków rodziny,
na których przysługuje zasiłek pogrzebowy (Dz. U. Nr 206, poz. 2006). W zakresie trybu
i dokumentów wymaganych przy wypłacie zasiłku pogrzebowego w projekcie
rozporządzenia nie dokonano zmian w stosunku do obowiązującego rozporządzenia.
Wejście w życie rozporządzenia z dniem wejścia w życie ustawy podyktowane
jest zmianą określenia wysokości zasiłku pogrzebowego uregulowanego w art. 211
ustawy o Służbie Więziennej w stosunku do poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 26
kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej. Zmiana zasad wypłaty zasiłku pogrzebowego
podyktowana została potrzebą zrównania uprawnień wszystkich funkcjonariuszy do
wypłaty przedmiotowego świadczenia. Dotychczas bowiem wysokość otrzymywanego
zasiłku uzależniona była wprost od zajmowanego stanowiska, co w praktyce prowadziło
do sytuacji, w której otrzymujący wyższe uposażenie dyrektor jednostki penitencjarnej
otrzymywał z budżetu dodatkowe pieniądze, które – zgodnie z obowiązującymi
przepisami - nie należały się już i tak mniej zarabiającemu strażnikowi (zasiłek
wypłacony w wysokości określonej w tzw. przepisach „zusowskich” przekraczał
dwukrotność

jego

miesięcznego

uposażenia). Ustawodawca

ustalił, iż

zasiłek

pogrzebowy wypłacany będzie każdemu funkcjonariuszowi w równej wysokości.
Składać na niego będzie się zasiłek pogrzebowy (w takiej wysokości, jak określona
w ogólnie

obowiązujących

przepisach)

i

tzw.

zasiłek

wyrównawczy.

Zasiłek

wyrównawczy wypłacany będzie jedynie w przypadku, gdy funkcjonariusz nie uzyska
odpowiedniego świadczenia na przykład z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub też,
gdy świadczenie to będzie niższe od określonej w ustawie kwoty 175 % przeciętnego
uposażenia funkcjonariusza, o którym mowa w art. 56 ustawy o Służbie Więziennej.

Dotychczasowe rozporządzenie w trakcie siedmiu lat obowiązywania nie
wymagało nowelizacji, a jego stosowanie w jednostkach organizacyjnych Służby
Więziennej nie budziło zastrzeżeń.
Projektowane rozporządzenia nie jest objęte prawem Unii Europejskiej.
Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu
przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i przepisów technicznych (Dz. U. Nr
239, poz. 2039, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337),
projekt został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwości.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje rozporządzenie.
Projekt rozporządzenia dotyczy funkcjonariuszy Służby Więziennej.
2. Konsultacje społeczne.
Projekt został przesłany do konsultacji: Forum Związków Zawodowych,
Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, Niezależnemu Samorządnemu
Związkowi Zawodowemu „Solidarność” oraz Niezależnemu Samorządnemu Związkowi
Zawodowemu Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.
Wyniki konsultacji społecznych zostaną omówione po ich zakończeniu.
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych.
Projektowane rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych skutków dla budżetu
państwa. Z uwagi na incydentalne przypadki występujące w skali służby, koszt wypłaty
tego zasiłku nie przekroczy kwoty 1 690 740 zł., ustalonej dla zasiłku pogrzebowego
w razie śmierci członka rodziny.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Przedstawione w projekcie rozporządzenia rozwiązania prawne nie będą miały
wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,

w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym także na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny.
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój
regionalny.
7. Wskazanie źródeł finansowania.
Koszty związane z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia
pokrywane będą z wydatków bieżących więziennictwa.

