Projekt z dnia 6 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia

2010 r.

w sprawie równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania przyznawanego
funkcjonariuszom Służby Więziennej

Na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
(Dz. U.

Nr……., poz. ……) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie
Więziennej

w

określa

służbie

szczegółowy

stałej,

zwanemu

tryb

wypłaty

funkcjonariuszowi

dalej

„funkcjonariuszem",

Służby

równoważnika

pieniężnego z tytułu braku mieszkania, zwanego dalej „równoważnikiem pieniężnym", oraz
sposób jego zwrotu.
§ 2.
1. Równoważnik pieniężny przyznaje się na pisemny wniosek funkcjonariusza.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien określać aktualną sytuację
mieszkaniową funkcjonariusza, zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o Służbie Więziennej, zwanej dalej „ustawą”.
3. Funkcjonariusz powiadamia właściwy organ, o którym mowa w art. 192 ustawy,
o nabyciu przez niego lub jego małżonka tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub
domu.
4. Na pisemne wezwanie organu, o którym mowa w ust. 3, funkcjonariusz jest
obowiązany udokumentować fakt nabycia przez niego lub jego małżonka tytułu prawnego
do lokalu mieszkalnego lub domu.
§ 3.
1. Równoważnik pieniężny wypłaca się w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej,
w której funkcjonariusz pobiera uposażenie.

2. Wypłata równoważnika pieniężnego następuje do 10 dnia każdego miesiąca
następującego po miesiącu, w którym decyzja o przyznaniu równoważnika stała się
ostateczna.
§ 4.
Kwota nienależnie pobranego przez funkcjonariusza równoważnika pieniężnego
podlega zwrotowi do kasy jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w której
funkcjonariusz pobierał równoważnik pieniężny, niezwłocznie po dniu, w którym decyzja
o zwrocie wypłaconego równoważnika pieniężnego stała się ostateczna.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ................................

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

w porozumieniu
MINISTER FINANSÓW

UZASADNIENIE
Celem projektowanego rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia ustawowego
określonego w art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
(Dz. U. Nr ........, poz…).
Rozporządzenie uszczegóławia sposób wypłaty i zwrotu nienależnie pobranego
równoważnika.
Projekt przewiduje, że przyznanie funkcjonariuszowi przedmiotowego równoważnika
będzie następować na jego wniosek. Zgodnie z przepisami ustawowymi, we wniosku
funkcjonariusz będzie musiał określić swoją sytuację mieszkaniową, w zakresie
posiadania przez niego samego lub jego współmałżonka lokalu mieszkalnego lub domu
w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej, a także w zakresie
otrzymania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego.
Projekt ten przewiduje również, że funkcjonariusz będzie powiadamiał o każdej
okoliczności sytuacji (nabyciu lokalu mieszkalnego lub domu) mającej wpływ na jego
prawo do równoważnika z tytułu braku mieszkania. W przypadkach wątpliwych organ
będzie mógł wystąpić o przedstawienie przez funkcjonariusza odpowiednich dokumentów,
określających sytuację mieszkaniową funkcjonariusza. Obowiązek ten ma duże znaczenie
w kwestii ewentualnej konieczności zwracania nienależnie pobranego równoważnika
(wydania decyzji o zwrocie).
W kwestii wypłaty i zwrotu równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania
projektowane rozporządzenie przewiduje utrzymanie dotychczasowych zasad.
Równoważnik będzie wypłacany cyklicznie w okresach miesięcznych „z dołu” do dnia 10
każdego następnego miesiąca, w jednostce w której pobierane jest przez funkcjonariusza
uposażenie. Nienależnie pobrane kwoty równoważnika funkcjonariusz będzie zwracał do
kasy jednostki, w której świadczenie to mu wypłacono.
Projektowane rozporządzenie 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, z późn. zm.), 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. Wyniki przeprowadzonych konsultacji.
Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do: Forum Związków Zawodowych,
Ogólnopolskiego
Porozumienia
Związków
Zawodowych,
Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników
Więziennictwa. Wyniki konsultacji zostaną omówione po ich zakończeniu.
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych.
Projektowane rozporządzenie nie spowoduje skutków dla budżetu państwa.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało 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, a także na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6. Wpływ na sytuację i rozwój regionów.
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój
regionów.
7. Wskazanie źródeł finansowania.
Koszty związane z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia pokrywane
będą z wydatków bieżących więziennictwa.

