
Dz.Urz.MS.97.4.38

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 5 września 1997 r.

w sprawie wysokości i warunków otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych 
przez funkcjonariuszy Służby Więziennej skierowanych do szkół lub na przeszkolenie albo 

na studia w kraju lub za granicą

(Dz. Urz. MS z dnia 7 października 1997 r.)

Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. 
Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje:

§ 1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) "funkcjonariusz" - funkcjonariusza Służby Więziennej,
2) "przełożony" - przełożonego właściwego w sprawach osobowych funkcjonariusza,
3) "słuchacz" - funkcjonariusza skierowanego przez przełożonego:

a) do szkół Służby Więziennej: oficerskiej, chorążych, podoficerskiej,
b) na przeszkolenie zawodowe,
c) do  szkoły średniej,  na  studia  wyższe,  studium podyplomowe lub studia  doktoranckie, 

pobierającego  naukę  w  systemie  stacjonarnym,  zaocznym,  wieczorowym  lub 
eksternistycznym,

4) "umowa" -  umowę zawartą między przełożonym a funkcjonariuszem kształcącym się lub 
podnoszącym kwalifikacje, na podstawie odrębnych przepisów,

5) "ośrodek szkolenia" - ośrodek szkolenia lub ośrodek doskonalenia kadr Służby Więziennej,
6) "jednostka" - jednostkę organizacyjną Służby Więziennej.

§ 2. Słuchacze  w  czasie  nauki  otrzymują  uposażenie  zasadnicze  wraz  z  dodatkami  o 
charakterze  stałym,  pobierane  na  zajmowanym stanowisku  służbowym,  oraz  inne  należności 
pieniężne określone w ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 61, 
poz.  283 i  Nr  106,  poz.  496 oraz  z  1997 r.  Nr  28,  poz.  153)  i  przepisach wydanych na jej 
podstawie.

§ 3. 1. Słuchacze mogą otrzymać dodatkowo w części lub w całości pomoc finansową na:
1) pokrycie opłat za naukę, pobieranych przez szkołę średnią lub uczelnię,
2) pokrycie kosztów podręczników i innych materiałów szkoleniowych,
3) zwrot kosztów przyjazdu, zakwaterowania i wyżywienia na zasadach obowiązujących przy 

podróżach służbowych na obszarze kraju, jeżeli nauka odbywa się w innej miejscowości niż 
miejscowość, w której funkcjonariusz zamieszkuje lub pełni służbę.
2. Warunki otrzymywania pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, określa umowa.

§ 4. 1. Słuchaczom skierowanym do szkół Służby Więziennej i na przeszkolenie stacjonarne, 
trwające dłużej niż jeden miesiąc, przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca zamieszkania 



i z powrotem w razie korzystania z przysługującego funkcjonariuszowi jednego dnia zwolnienia 
od zajęć po upływie każdego pełnego miesiąca trwania nauki lub przeszkolenia.

2. Zwrot  kosztów przejazdu,  o  którym mowa w ust.  1,  następuje  w jednostce,  w której 
słuchacz  pełni  służbę,  na  zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych na  obszarze 
kraju.

§ 5. 1. Słuchaczom  powtarzającym  szkołę  Służby  Więziennej  albo  powtarzającym  rok 
(semestr) nauki w szkole średniej lub na studiach wyższych nie przysługują należności, o których 
mowa w § 3 i 4.

2. Jeżeli nieukończenie szkoły Służby Więziennej lub niezaliczenie roku (semestru) w szkole 
średniej lub na studiach wyższych spowodowane było szczególnymi okolicznościami osobistymi 
lub  służbowymi,  Dyrektor  Generalny  Służby  Więziennej,  na  wniosek  funkcjonariusza 
zaopiniowany przez właściwego, może przyznać należności, o których mowa w § 3 i 4.

§ 6. 1. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy skierowanych do szkół lub na 
przeszkolenie albo na studia za granicą.

2. Funkcjonariusze,  o  których  mowa  w  ust.  1,  otrzymują  inne  należności  na  zasadach 
obowiązujących dla podróży służbowych poza granicami kraju.

§ 7. Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 1993 r. w sprawie 
uposażenia  oraz  innych  należności  pieniężnych  przysługujących  funkcjonariuszom  Służby 
Więziennej skierowanym do szkół Służby Więziennej lub na przeszkolenie albo na studia w kraju 
(Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 2, poz. 7).

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


