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Na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwiet-
nia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1)  tryb postępowania w sprawach udzielania zezwo-
leń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą;

2)  dane, jakie powinien zawierać wniosek funkcjona-
riusza Służby Więziennej, zwanego dalej „funkcjo-
nariuszem”, o udzielenie zezwolenia na podjęcie 
zajęcia zarobkowego poza służbą;

3)  sposób i termin zawiadamiania funkcjonariusza 
o udzieleniu zezwolenia, odmowie jego udzielenia 
albo cofnięciu zezwolenia.

§ 2. Funkcjonariusz ubiegający się o zezwolenie na 
podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą, zwane da-
lej „zezwoleniem”, składa kierownikowi jednostki or-
ganizacyjnej Służby Więziennej, zwanemu dalej „prze-
łożonym”, pisemny wniosek, w którym określa:

1)  nazwę i adres podmiotu, u którego zamierza pod-
jąć zajęcie zarobkowe poza służbą, albo informacje 
dotyczące zamiaru podjęcia zajęcia zarobkowego 
w formie działalności gospodarczej;

2)  szczegółowy charakter zajęcia zarobkowego i prze-
widywany zakres obowiązków;

3)  czas i miejsce wykonywania zajęcia zarobkowego;

4)  przewidywany okres trwania zajęcia zarobkowe-
go.

§ 3. 1. Przełożony, w terminie 14 dni od dnia złoże-
nia wniosku, zawiadamia na piśmie funkcjonariusza 
o udzieleniu zezwolenia lub o odmowie udzielenia ze-
zwolenia. 

2. Zawiadomienie o odmowie udzielenia zezwole-
nia nie wymaga uzasadnienia.

3. Zezwolenie lub odmowę udzielenia zezwolenia 
umieszcza się w aktach osobowych funkcjonariusza.

§ 4. 1. Jeżeli po udzieleniu zezwolenia wyjdą na 
jaw okoliczności uzasadniające odmowę udzielenia 
zezwolenia, przełożony niezwłocznie, w formie pisem-
nej, cofa udzielone uprzednio zezwolenie. Cofnięcie 
zezwolenia nie wymaga uzasadnienia. 

2. Funkcjonariuszowi, któremu cofnięto zezwole-
nie, przełożony zapewnia odpowiedni czas potrzebny 
do rozwiązania umowy o pracę lub jej świadczenia na 
podstawie innego tytułu albo do zakończenia prowa-
dzenia działalności gospodarczej. 

§ 5. Zezwolenia na wykonywanie zajęcia zarobko-
wego poza służbą, wydane funkcjonariuszowi przed 
dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują 
ważność, jeżeli zajęcie takie spełnia warunki określone 
w art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. 
o Służbie Więziennej.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
13 sierpnia 2010 r. 

Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielania zezwoleń na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą przez funkcjonariuszy  
Służby Więziennej
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