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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej
w zamian za wyżywienie

Na podstawie art. 119 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwiet-
nia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, 
Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578) zarządza się, co 
następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb i warunki otrzy-
mywania równoważnika pieniężnego przez funkcjona-
riusza Służy Więziennej, zwanego dalej „funkcjonariu-
szem”, w zamian za wyżywienie podczas pełnienia 
służby oraz wysokość tego równoważnika.

§ 2. 1. Podstawą naliczenia i wypłaty równoważni-
ka pieniężnego jest imienna lista funkcjonariuszy, za-
twierdzona przez kierownika jednostki organizacyjnej 
Służby Więziennej, zwanego dalej „kierownikiem jed-
nostki”.

2. Imienną listę, o której mowa w ust. 1, sporządza 
funkcjonariusz działu ochrony wyznaczony przez kie-
rownika jednostki.

3. Równoważnik pieniężny jest wypłacany z dołu, 
ostatniego dnia miesiąca.

4. Równoważnik pieniężny wypłaca jednostka or-
ganizacyjna Służby Więziennej właściwa dla miejsca 
pełnienia służby funkcjonariusza.

§ 3. 1. Funkcjonariuszowi wypłaca się:

1)  równoważnik pieniężny w pełnej wysokości — za 
czas pełnienia służby ponad 12 godzin;

2)  równoważnik pieniężny w połowie wysokości — 
za czas pełnienia służby od 8 do 12 godzin włącz-
nie.

2. Jeżeli czas pełnienia służby wynosi dłużej niż 
dobę, to za każdą dobę przysługuje równoważnik pie-
niężny w pełnej wysokości, a za niepełną dobę przy-
sługuje równoważnik wyliczony w sposób określony 
w ust. 1.

§ 4. Wysokość równoważnika pieniężnego jest 
równa kwocie stawki budżetowej podstawowej normy 
wyżywienia, określonej w rozporządzeniu Ministra 
Sprawiedliwości wydanym na podstawie art. 119 
ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Wię-
ziennej.

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

Minister Sprawiedliwości: w z. S. Chmielewski

1)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 
2003 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywa-
nego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian 
za wyżywienie (Dz. U. Nr 187, poz. 1832), które na podsta-
wie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Wię-
ziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, 
poz. 1578) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.
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Egzemplarze bieżące oraz archiwalne można nabywać:
 —   w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71,  

02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52 — na pod  sta  wie nadesłanego zamó  wie  nia (sprzedaż wysyłkowa);
 —  w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzedaż za gotówkę):
 — ul. Powsińska 69/71, tel. 22 694-62-96
 —  al. J. Ch. Szucha 2/4, tel. 22 629-61-73

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Centrum Usług Wspólnych  
Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa,  

do 15 dni po otrzymaniu następnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezwłocznie informować na piśmie Centrum Usług Wspólnych  
Wydział Wydawnictw i Poligrafii

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dostępne są w Internecie pod adresem www.wydawnictwa.cuw.gov.pl i www.rcl.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 

al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 

Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,  

ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48 

Bezpłatna infolinia: 800 287 581 (czynna w godz. 730–1530) 

www.wydawnictwa.cuw.gov.pl 

e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,  
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa
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