ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia

2aI4

r.

zrnieniające rozPorządzenie w sprawie
należnościprzysfugujących funkcjonariuszowi
SfuŻbY Więziennej z tYtlńlPodróży sfużbowej
na obszarze kraju i przeniesień

Na podstawie art. 73 ust.4 ustawy

z

dnia 9 kwietnia 201o r. o Słuzbie
Więziennej
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1415) zarządzasię,
co następuje:

§ 1, W rozPorządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia4 lutego
2071 r. w sprawie

naleznoŚci PrzYsługującYch funkcjonariuszowi
Słuzby Więziennej z tytułu podróżysłuzbowej
na obszarze kraju i
Przeniesień (Dz. U. Nr 31, poz.155) wprow adza sięnastępując e
zmiany:
l) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Dieta nie przysługuje:

I) za czas pobytu w stałym miejscu pełnienia służby
lub zamies zkania;
2) jeżeli funkcjonariusz otrzymuje całodzienne
bezpł atne wyżywienie.'';
2) w § 4 ust. I i

2 otrzymują brzmienie:

"1, Zwrot kosztów

Przejazdu obejmuje cenę biletu środkatransportu
okreŚlonego PrZeZ Ptzełożonego w poleceniu wyjazdu
słuzboweg o wraz z opŁatami

dodatkowymi, w tym miejscówką.

2, W PrzYPadku nieudokumentowania kosztów ptzejazdu,
funkcjonariuszowi
PrzYsługuje ryczałt w wYsokoŚci ceny biletu środkatransportu określonego
w poleceniu
wYjazdu słuzbowego, nie więcej jednak niż w wysokości

pociągiem

pkp

ceny

Intercity w klasie

pospiesznym".".,

3) w § 8 ust. 1 i

2

taryfy pospiesznej

,

bilet

u za

przejazd,

zwanego dalej ,,pociągiem

2 otrzymują brzmienie:
"1, Funkcjonariusz dokonuje rczliczeniakosztów podróży rł,r"tor"j i pobranej
zaliczki w terminie 14 dni od dnia zakończeniatej podróży.

_2_
2. Do tozliczenia" o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz zŃączadokumenty

(fakturY, bilety) potwierdzające poniesione wydatki
oŚwiadczenia

o

nie objęte ryczńtami

oraz

okolicznoŚciach mających wpływ na prawo do dięt,
ryczńtów lub
zwrotu innych kosztów podróży bądźna ich wysokość.'';
4) § 15 otrzymuje brzmienie:
,,§ 15. 1. Funkcjonariuszowi przeniesionemu, o którym mowa w art. 73 ust, 3

Pkt 6 ustawy, który nie korzysta

z

zakwaterowania w nowej miejscowości pełnienia

słuzbY lub miejscowości pobliskiej, przysługuje zwrot kosztów przejazdu do nowego
miejsca pełnienia służbyi z powrotern:

1) w wysokoŚci udokumentowanej miesięcznymi biletami imiennymi na
Przejazd Środkiem publicznego transportu kolejowego

lub

autobusowego; zwfot

kosztów za rniesięczny bilet kolejowy nie moze przekłoczyć ceny biletu miesięcznego
za przejazd, pociągiern pospiesznym;

2) w wYsokoŚci

udokumentowanej biletami jednorazowymi

Środkiem transportu wskazanym w pkt 1

-

na

przejazd,

w przypadku niemozności nabycia na danej

trasie lub jej odcinku rniesięcznego biletu imiennego;

3) w formie płatnego miesięcznie z dołu ryczńtu naleznego za każdy dzięń
wykonywania czynnoŚci służbowych w nowym miejscu pełnienia słuzby w wysokości

I/22 ceny miesięcznego biletu na przejazd pociągiem pospiesznym przewidzianej dla
najkrótszej odległościdrogowej między miejscowością zamieszkania a nową
miejscowoŚcią pełnienia

służby w

przypadku nieudokumentowania kosztów

przejazdu.

2. Funkcjonariuszowi przeniesionemu, o którym mowa w art, 73 ust. 3 pkt 6
ustawy, który korzysta z zakwaterowania w nowej miejscowości pełnienia słuzby
lub miejscowości pobliskiej,przysługuje płatny miesięcznie z dołu ryczałt na pokrycie

kosztów przejazdu, nie więcej ntż czterokotnego w miesiącu, w celu odwiedzenia
rodziny i z powrotem, w wysokości ceny biletów zaprzejazdpociągiern pospiesznym.
3. NaleznoŚci, o których mowa w ust.

l i ż, nie przysługują, jeże\i funkcjonariusz:

1) lub członek jego rodziny posiada dom lub lokal mieszkalny w nowej
miejscowości pełnienia słuzby lub w miejscowości pobliskiej lub
2) otrzymń zasiłek osiedleniowy, o którym mowa w § 11 ust,

1

pkt 1.'';

-3_
5) w § 17 ust. 3 i

4 otrzymują brzmienie:
,,3. Do wniosku o wypłatę nalezności, o których
mowa w § 15, załącza się
oświadczenie o miejscu zamieszkania funkcjonariusza
i członków jego rodziny otaz

o terminach przejazdlw w przypadku
wniosku o wypłatę ryczŃtll.

4. Ustalając naleznościzaprzejazd,, o którym
mowa w § 4 i 15, uwzględnia się
posiadaną przez funkcjonariusza ulgę na
dany środektransportu bez względu na to,
z
jakiego tytułu ulga przysługuje,''.

§ 2,

RozPorządzemię wchodzi

po miesiącu ogłoszenia.

w

życle pierwszego dnia nriesiąca następującego

MINISTER SPRAWIEDIIWOŚCI

W porozumieniu:

MINISTER PRACY
t
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UZASA,DNIENIB

9

Pro.jektowane tozporządzenie jest aktem wykonawczym do afi. 73 ust. 4 ustawy

r. o

kwietnia 2OIO

Słuzbie Więziennej (Dz.

U. z

2O14

r. poz.

z

dnia

1415), zgodnie

zktórym Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwymdo spraw pracy,
okreŚli wysokoŚĆ oraz tryb przyznawania
ma obszatze kraju

i

wypłaty nalezności z tytułtl podrózy słuzbowej

i przeniesień.

PowYzsza problematyka jest obecnie uregulowana
SPrawiedliwoŚci
funkcjonariuszowi

z

w

rozporządzeniu Ministra

4 lutego 201l r. w sprawie nalęznościprzysługujących
Służby Więziennej z tytułu podrózy słuzbowej ma obszarze kraju
dnta

i przeniesień (Dz. U. Nr 31, poz. 155).

Celem przedmiotowego projektu jest dostosowanie zasad wypłaty naiezności
do sPosobu pełnienia słuzby przaz funkcjonariuszy Słuzby Więziennej. Obecne rozwiązania
powoduj ą r ozbieżno ścii nterpretac yjne. Froj ektowane zmi
1) okreŚleniu

an

y pole gaj ą n a

:

nowycłl przypadków, w których nie przysługuje dieta (§

1

pkt

1

projektu);

2) okreŚleniu nowej wysokości zwrotu kosztów ptzejazdu (§ 1 pkt 2 projektu):

3) wydłuzeniu do t4 dni okresu rozliczęnia kosztów podróży służbowej (§ 1 pkt

3

projektu);

1

4) okreŚleniu nowych zasad zwrotu kosztów podrózy rJo miejsca pełnienia słuzby
Z Powrotem w przypadku, gdy członkowie rodziny funkcjonariusza pozostają

w dotychczasowym miejscr-l zamieszkania (§ 1 pkt 4 pĄektu).

Ad 1. Aktualna regulacja § 3

ust"

4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia

4 lutego 20'1,1 r. nie przewiduje diety, jeżeli czynnclści słuzbowe są wykonywane na obszarze

powiatu lub sąsiedniego powiatu w wymiarzę do I2 godzin. Taka regulacja jest nieadekwatna

do sposobu pełnienia słuzby ptzez funkcjonariuszy SłużbyWięziennej, Stałym miejscem
pełnienia słuzby funkcjonariusza Słuzby lVięziennej jest jednostka organizacyjna Słuzby
Więziennej, w przeciwieństwie do funkcjonariuszy Policji, których stałym miejscem słuzby

aw ptzypadku zołnierzy - obszar garnizonu. Ponadto taka regulacja
dopuszcza rnozliwośćwypłaty diety, jeżeli funkcjonariusz w czasie podrózy słuzbowej
mOZe byĆ clbszar gminy,
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PrZebYWa w miejscu zamieszkania. Uregulowania
w tym zakresie dotyczącepracowników
i funkcjonariuszY innYch słuzb rnundurowych wykluczają
w takim

przypadku mozliwość
wypłaty diety. stąd propo zycjanowego
brzmienia § 3 ust. 4 tozporządzenia.

Ad 2' obecna

regulacja § 4 nie określasposobu naliczania
należnościza przejazd
w sYtuacji, gdY funkcjonariusz nie przedłoźył
biletów. proponow ane brzmierrie 4 ust. 1
i2
§
PrecYzuje sPosób naliczania tYch należn ości.Zgodnie z proponowanym
brzmieniem § 4 ust. 1
zwrot kosztów Przejazdu będzie obejrnować
cenę biletu środkatransportu określonego
w Poleceniu wYjazdu wraz Z opłatami dodatkowyrni,
w tym miejscówką. Zwrot kosztów
Przejazdu (równiez za oPłaty dodatkowe) będzie przysługiwał
wyłącznie po ich
udokumentowaniu, W PrzyPadku nieudokumentowania
kosztów przejazdu będzie
PrzYslugiwń ryczńt w wYsokości ceny biletu środka transportu określonego
w poleceniu
wyjazdu słuzbowego.

Ad 3' Aktualnie, zgodnie Z § 8 ust.

1 funkcjonariusz ma obowiązek roz|iczyć koszty

PodtóŻY nie PÓŹniej niŻ Przed, upływem 7 dni od dnia zakończenia podróży. proponuje
się
wYdłuzenie tego terminu do t4 dni analogicznie, jak
w przypadku pracowników
i funkcjonariuszy innych słuzb mundurowych.

Ad 4,

Zgodnie

z

obecną regulacją

§ 15

analogiczne nalezności przysługują

funkcjonariuszom Przeniesionym z urzędu do pełnienia
słuzby w innej miejscowości,
o którYch mowa w art. 73 ust. 3 pkt 6 ustawy o Słuzbie Więziennej
, bez względu na ich
miejsce zamieszkania bądŹ posiadanie domu lub lokalu mieszkalnego. ponadto
dopuszcza
mozliwoŚĆ Zwrotu kosztów Przejazda wyłącznie na podstawie
oświadczenia, proponowane
brzmienie § 15 PrecYzuje sposób naliczania naleznośc i za przejazd,
dta wyżej wymienionego
funkcjonariusza, a w szczególności
:

-

umozliwia zwrat kosztów przejazdu na podstawie przedłożonych biletów,
a także
w formie ryczałtowej w sYtuacji, 8dy funkcjonariusz przeniesiony słuzbowo nie
korzysta
z zakwatęrowania w nowej rniejscowoŚci pełnienia słuzby lub miejscowości pobliskiej,

-

ogranicza zutrot kosztów przejazdu do 4 przejazdów w miesiącu jeżeli
funkcjonariusz
,
PrzeniesionY korzYsta z zakwaterowania w nowym miejscu pełnienia słuzby lub
miej scowości pobli ski ej

ZruńanY

bądźotrzymń zasiłek osi edleni owy.

w § 17 rozPorządzenia (§1 pkt 5 projektu)

tozporządzenia.

są konsekwen cją

zmianw § 4

i

15
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Przedmiot PĄektowałrej regulacji nie jest objęty zakresem
pfawa Unii Europejskiej.
Zgodnie Z Wymogami art. 5 u§tawy

z

dnia

7 lipca 20o5 r. o dzińalności lobbingowej

wprocesiestanowieniaprawa (Dz. IJ. Nr169, poz,L4t4orazZ2009r.Nr42,
poz.337,
z PÓŹn, zrn,), PĘekt rozPorządzenia został zamieszczony na stronie Rządowego
Centrum
Legislacji.
(żaden podmiot nie zgłosiłzainteresowAnia, w trybie
nad

p roj ekt

i na

z,asadach ustawy, pracami

em ro zp o rządzenia. ).

PĄekt

rozPorządzenia nie zawięra przepisów technicznych, a zatem
nie podlega
notYfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 23
grudnia 2002 r. w sPrawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu nolTn i aktów

prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz.
597).
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Forutn Zwiękow Zawodowych.

2. C gółnopolskie Forozumienie Zw iązków ZawodolrT,ch.
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4, Ni eza lezny s am orząd ny zw iązek zawodowy Funkcj onariuszy i Fracowników
Więziennictwa.
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