projekt z dnia 6 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia
w

sprawie

warunków

2010 r.
pokrywania

kosztów

pogrzebu

funkcjonariusza Służby Więziennej

Na podstawie art. 210 ust. 7 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
(Dz. U. Nr …., poz.…..) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, terminy i tryb wypłaty kosztów
pogrzebu oraz sposób ich dokumentowania, uwzględniając rodzaje poniesionych
wydatków mających wpływ na to świadczenie.
§ 2.
1.

Jednostka

organizacyjną”,

w

organizacyjna
której

Służby

funkcjonariusz

Więziennej,

zwana

dalej

Służby

Więziennej,

„jednostką

zwany

dalej

„funkcjonariuszem”, pełnił służbę bezpośrednio przed śmiercią, pokrywa następujące
koszty pogrzebu funkcjonariusza w razie jego śmierci, która nastąpiła wskutek wypadku
lub choroby pozostających w związku ze służbą, z zastrzeżeniem art. 210 ust. 2 i 5
ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej „ustawą”:
1) ogłoszenie nekrologu w prasie;
2) zakup miejsca pochowania na cmentarzu;
3) zakup trumny albo urny;
4) zakup wieńca i kwiatów;
5) obsługa ceremonii pogrzebowej;
6) wybudowanie nagrobka.
2. Koszty pogrzebu funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, jednostka

organizacyjna pokrywa poprzez zorganizowanie pogrzebu na wniosek rodziny zmarłego
funkcjonariusza lub z własnej inicjatywy, jeżeli zmarły nie pozostawił rodziny.
§ 3.
Ograniczenie wysokości kwoty wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu, o którym
mowa w art. 210 ust. 4 ustawy, nie obejmuje kosztów ogłoszenia nekrologu w prasie
przez kierownictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz zakupu wieńca
lub kwiatów składanych w jego imieniu w czasie uroczystości pogrzebowych zmarłego
funkcjonariusza, pokrywanych ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.
§ 4.
Podstawę zwrotu kosztów pogrzebu funkcjonariusza, o których mowa w art. 210
ust. 6 ustawy, po przedstawieniu wyciągu z aktu zgonu, stanowią oryginały rachunków
potwierdzających pokrycie kosztów pogrzebu, poniesionych przez rodzinę zmarłego
funkcjonariusza.
§ 5.
Kierownik

jednostki

organizacyjnej,

w

której

funkcjonariusz

pełnił

służbę

bezpośrednio przed śmiercią, dokonuje zwrotu kosztów pogrzebu, w terminie 14 dni
od dnia złożenia dokumentów i rachunków, o których mowa w § 4.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ……………………….…….

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Uzasadnienie

Celem projektowanego rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia ustawowego
zawartego w przepisie art. 210 ust. 7 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr….., poz….).
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).
Rozporządzenie traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o Służbie Więziennej, stąd konieczne jest równoczesne z tą ustawą wejście w życie
niniejszego rozporządzenia. W projekcie rozporządzenia nie dokonano zmian
w stosunku do obowiązującego rozporządzenia. 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, z późn. zm.), projekt został
umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
3

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje rozporządzenie.
Projekt rozporządzenia dotyczy funkcjonariuszy Służby Więziennej.
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji.
Projekt

rozporządzenia

został

przesłany

w

ramach

uzgodnień

wewnętrznych

do wszystkich jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz właściwych komórek
Centralnego

Zarządu

Służby

Więziennej

i

departamentów

w

Ministerstwie

Sprawiedliwości. Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa,
Forum

Związków

Zawodowych,

Ogólnopolskiego

Porozumienia

Związków

Zawodowych, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych.
Wydatki budżetu z tytułu kosztów pogrzebu są trudne do oszacowania, bowiem są to
przypadki losowe. Projektowane rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych skutków
dla budżetu państwa.
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 rozporządzenia na sytuację i rozwój regionów.
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.

