
Dz.Urz.MS.97.5.54

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 8 października 1997 r.

w sprawie warunków i trybu delegowania, przyznawania uposażenia oraz innych świadczeń 
przysługujących funkcjonariuszom Służby Więziennej w czasie delegowania

(Dz. Urz. Min. Spr. z dnia 16 października 1997 r.)

Na podstawie art. 34 ust. 4 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 i Nr 88, poz. 554) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Delegowanie  funkcjonariusza  Służby  Więziennej,  zwanego  dalej  "funkcjonariuszem",  do 
czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, zwanej dalej "jednostką 
organizacyjną", następuje na podstawie decyzji o delegowaniu.

2. Decyzja  o  delegowaniu  powinna  określać  jednostkę  organizacyjną,  do  której  ma  nastąpić 
delegowanie, czas jego trwania oraz stanowisko, na którym funkcjonariusz będzie pełnił służbę, a także 
wysokość przyznanego na ten czas uposażenia i innych świadczeń pieniężnych.

3. W czasie  trwania  delegowania  uposażenie  funkcjonariusza nie  może  być  obniżone,  chyba  że 
zachodzą okoliczności wymienione w art. 36 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 i Nr 88, poz. 554), zwanej dalej 
"ustawą".

4. Na czas trwania delegowania funkcjonariuszowi można przyznać dodatki do uposażenia, o których 
mowa w art. 100 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, lub zwiększyć kwotę tych dodatków - w granicach i na zasadach 
określonych w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 1997 r. w sprawie dodatków do 
uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 4, poz. 48).

§ 2. 1. Funkcjonariusza  można  odwołać  z  delegowania  w  każdym  czasie  w  przypadkach 
uzasadnionych ważnymi potrzebami służby albo ze względów osobistych.

2. Odwołanie  funkcjonariusza  z  delegowania,  skrócenie  czasu  albo  odmowa  skrócenia  czasu 
delegowania następuje w formie decyzji.

§ 3. Funkcjonariuszowi  delegowanemu  do  czasowego  pełnienia  służby  w  innej  jednostce 
organizacyjnej na czas dłuższy niż jeden miesiąc przysługuje zwolnienie od zajęć służbowych przez jeden 
dzień w miesiącu, poprzedzający dzień wolny od służby lub następujący po takim dniu, jeżeli codzienny 
powrót do miejsca stałego zamieszkania nie jest możliwy.

§ 4. Jeżeli w czasie trwania delegowania zaistnieją okoliczności uzasadniające zmianę uposażenia 
lub  przyznania  świadczenia  przewidzianego  w  art.  104  ustawy,  decyzje  w  tym względzie  podejmuje 
przełożony właściwy w sprawach osobowych danego funkcjonariusza.

§ 5. Uposażenie  oraz  inne  świadczenia  przysługujące  funkcjonariuszowi  w  czasie  delegowania, 
określone w odrębnych przepisach, wypłaca się w jednostce organizacyjnej, w której funkcjonariusz na 
stałe pełni służbę.

§ 6. Rozliczenie i wypłata świadczeń, o których mowa w § 5, powinna nastąpić w terminie 7 dni od 
dnia przedstawienia przez funkcjonariusza polecenia wyjazdu służbowego.

§ 7. 1. W  przypadku  delegowania  funkcjonariusza  do  pełnienia  służby  poza  Służbą  Więzienną, 
przepisy § 1 ust. 1 i 2, § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.



2. W  czasie  trwania  delegowania  funkcjonariusz  otrzymuje  uposażenie  (wynagrodzenie)  i  inne 
świadczenia  pieniężne  na  zasadach  i  warunkach  obowiązujących  w  jednostce,  do  której  został 
delegowany, z zastrzeżeniem że uposażenie (wynagrodzenie) to nie może być niższe niż pobierane przez 
funkcjonariusza na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym.

3. Należności,  o  których  mowa  w  ust.  2,  wypłaca  jednostka,  do  której  funkcjonariusz  został 
delegowany.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


