Projekt z dnia 11 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia

2010 r.

w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 207 ust. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie
Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb obliczania i wypłacania
nagrody jubileuszowej funkcjonariuszowi Służby Więziennej, zwanemu dalej
„funkcjonariuszem”.
§ 2. 1. Do okresu służby uprawniającego funkcjonariusza do nagrody
jubileuszowej, zwanego dalej „stażem jubileuszowym”, w razie równoczesnego
pozostawania w więcej niż w jednym stosunku pracy albo równoczesnego
pozostawania w stosunku pracy i kontynuowania nauki w szkole wyższej,
wlicza się tylko jeden z zakończonych okresów pracy lub nauki, w wymiarze
korzystniejszym dla funkcjonariusza.
2.

Do stażu jubileuszowego wlicza się, w przypadku ukończenia studiów:

1) w więcej niż jednej szkole wyższej lub na kilku kierunkach studiów - tylko
jeden z tych okresów,
2) przed terminem przewidzianym w programie nauczania - okres do uzyskania
dyplomu ich ukończenia,
3) w wyższej szkole zawodowej i kontynuowania nauki na uzupełniających
studiach magisterskich - oba te okresy,

- w wymiarze korzystniejszym dla funkcjonariusza, z zastrzeżeniem art. 207
ust. 1 pkt 3 ustawy o Służbie Więziennej, zwanej dalej „ustawą”.
§ 3. 1. Podstawę obliczania nagrody jubileuszowej stanowi miesięczne
uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, zwane dalej
„uposażeniem”, w wysokości przysługującej funkcjonariuszowi w dniu wypłaty
nagrody jubileuszowej, a jeżeli jest to dla niego korzystniejsze - w dniu nabycia
prawa do nagrody.
2. W przypadku funkcjonariusza zawieszonego w czynnościach służbowych
podstawę obliczenia wysokości nagrody stanowi miesięczne uposażenie w
wysokości przysługującej mu w przeddzień zawieszenia w czynnościach służbowych.
3. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej wypłacanej po ustaniu lub
wygaśnięciu stosunku służbowego, stanowi uposażenie w wysokości przysługującej
funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym na dzień ustania
lub wygaśnięcia stosunku służbowego, a jeżeli jest to korzystniejsze - uposażenie
przysługujące w dniu nabycia prawa do nagrody.
§ 4. 1. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu do niej
prawa.
2. Funkcjonariuszowi,

który

osiągnął

staż

jubileuszowy

w

okresie

podlegającym zaliczeniu do stażu jubileuszowego, lecz bez prawa do uposażenia,
nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po upływie tego okresu.
§ 5. 1. Nagrodę wypłaca się funkcjonariuszowi bezpośrednio do rąk
funkcjonariusza lub w formie bezgotówkowej na wskazany przez niego pisemnie
rachunek bankowy.
2. W razie śmierci lub zaginięcia funkcjonariusza nagrodę wypłaca się
osobom, o których mowa w art. 216 ustawy.
§ 6. 1. Funkcjonariusz dokumentuje swoje prawo do nagrody jubileuszowej,
jeżeli

w

jego

aktach

osobowych

brak

jest

odpowiednich

dokumentów

potwierdzających nabycie tego prawa.
2. Dokumentami

potwierdzającymi

okresy

służby

lub

pracy,

są

w

szczególności:
1) akt mianowania, o którym mowa w art. 40 ust. 4 ustawy;
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2) świadectwo służby;
3) świadectwo pracy;
4) wyciąg z książeczki wojskowej;
5) zaświadczenie właściwego urzędu pracy o okresach pobierania zasiłku
dla bezrobotnych;
6) zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym;
7) zaświadczenie

o

ukończeniu

studiów

wyższych

określające

w

szczególności: datę rozpoczęcia i zakończenia studiów, programowy
czas trwania nauki, datę uzyskania dyplomu.
§ 7. Funkcjonariusz, który przed dniem wejścia w życie rozporządzenia pełnił
służbę w Służbie Więziennej, zachowuje dotychczas ustalony staż jubileuszowy.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
w porozumieniu:
MINISTER PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

1)

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie
nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 233, poz. 1963), które traci moc z dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie
Więziennej (Dz.U. Nr 79, poz. 523).
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UZASADNIENIE
Celem projektowanego rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia ustawowego
zawartego w przepisie art. 207 ust. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
(Dz. U. Nr 79, poz. 523).
Potrzeba i cel wydania aktu wynika z konieczności zastąpienia dotychczas
obowiązującego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2002 r. w
sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 233, poz.
1963), wydanego z upoważnienia art. 107 ust. 3 uchylonej ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r.
o Służbie Więziennej (Dz.U z 2002 r. Nr 207, poz. 1761 z późn. zm.), która traci moc z dniem
13 sierpnia 2010 r. Na podstawie art. 272 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie
Więziennej dotychczasowe rozporządzenie zostało zachowane w mocy nie dłużej jednak niż
przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie
Więziennej. W celu zagwarantowania praw funkcjonariusza, określonych w art. 207 ustawy o
Służbie Więziennej, oraz w celu uniknięcia luki w prawie, konieczne jest wejście w życie
niniejszego rozporządzenia niezwłocznie po wejściu w życie ustawy.
W stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia, a stanem prawnym
wynikającym z ustawy i niniejszego rozporządzenia, wprowadzono następujące zmiany:
1) nastąpiła zmiana podstawy prawnej do wydania niniejszego rozporządzenia oraz treści
upoważnienia;
2) normy prawne o charakterze powszechnie obowiązującym określone dotychczas
w rozporządzeniu - zostały sprecyzowane w ustawie w art. 207 ust. 1- 4;
3) dodano dwa przepisy, z których jeden reguluje kwestię obliczenia wysokości nagrody
jubileuszowej w przypadku funkcjonariusza zawieszonego w czynnościach służbowych.
Podstawę obliczenia wysokości nagrody tego funkcjonariusza stanowi miesięczne
uposażenie w wysokości przysługującej mu w przeddzień zawieszenia w czynnościach
służbowych. Natomiast drugi z przepisów reguluje sposób wypłaty i przesłania nagrody
funkcjonariuszowi bezpośrednio lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy
wskazany przez niego pisemnie. W razie śmierci lub zaginięcia funkcjonariusza
nagrodę wypłaca się członkom pozostałej po nim rodzinie. Powyższe przepisy wynikają
z praktycznego stosowania dotychczas obowiązującego rozporządzenia, mają charakter
porządkujący dotychczasową praktykę i nie odbiegają od unormowań obowiązujących
w powyższym zakresie w innych służbach mundurowych, np. w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu
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służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej
obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz.
Nr 201, poz.1697);
4) zmieniono nazewnictwo „decyzji o mianowaniu” na „akt mianowania” zgodnie z art. 40
ust. 4 ustawy;
5) zmieniono dokument - decyzję o wypłacie zasiłku dla bezrobotnych na zaświadczenie
właściwego urzędu pracy o okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych, ponieważ w
praktyce i tak wymagano zaświadczenia, które w sposób pełniejszy precyzuje i
potwierdza właściwy okres.
W pozostałym zakresie przepisy dot. dokumentowania okresów studiów,
pracy/służby, a w szczególności kwestii równoczesnego pozostawania w stosunku pracy,
nauki, ukończenia studiów na kilku kierunkach, przed terminem, kontynuowania nauki w
szkole wyższej na studiach magisterskich, wypłaty nagrody, a także podstawy obliczania
nagrody jubileuszowej nie uległy zmianom i nie odbiegają od regulacji w innych służbach
mundurowych.
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 aktów prawnych (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

został

przesłany

do

konsultacji:

Forum

Związków

Zawodowych,

Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, Niezależnemu Samorządnemu
Związkowi Zawodowemu „Solidarność” oraz Niezależnemu Samorządnemu Związkowi
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Zawodowemu Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Wyniki przeprowadzonych
konsultacji, zostaną omówione po ich zakończeniu.
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa
i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Projektowane rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych skutków dla budżetu
państwa. W projekcie rozporządzenia nie dokonano zmian w stosunku do obowiązujących
przepisów w tym zakresie w Służbie Więziennej.
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 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
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