
 Projekt z dnia 9 lipca  2010 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia                                 2010 r.

w  spraw ie  w yróżnień  funkc jonar iuszy  S łużby  Więz ienne j

Na  podstawie  art.  169  ust.  2  ustawy  z  dnia  9  kwietnia  2010  r.  

o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 ) zarządza się, co następuje:

§ 1.  1. Rozporządzenie  określa  tryb  udzielania  wyróżnień  funkcjonariuszowi 

Służby  Więziennej,  zwanemu  dalej  „funkcjonariuszem”,  oraz  właściwość 

przełożonych w tych sprawach.

2. Tryb  oraz  właściwość  przełożonych  w  zakresie  udzielania  wyróżnień,  

o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy o Służbie Więziennej, zwanej dalej 

„ustawą”, regulują odrębne przepisy.

§ 2.  1.  Wyróżnienia  udziela  kierownik  jednostki  organizacyjnej  Służby 

Więziennej, zwany dalej „przełożonym”, w której funkcjonariusz pełni na stałe służbę, 

z  własnej  inicjatywy  lub  na  pisemny  wniosek  bezpośredniego  przełożonego  tego 

funkcjonariusza.

2. Jeżeli  funkcjonariusz  nie  spełnia  niektórych  wymagań  przewidzianych  

dla stanowiska, wyróżnienia w formie mianowania na wyższe stanowisko służbowe 

udziela  się  za  zgodą  Dyrektora  Generalnego  Służby  Więziennej,  zwanego  dalej 

„Dyrektorem Generalnym”.

3. Wyróżnień wymienionych w art. 169 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy może udzielać 

także:

1) Dyrektor Generalny - wszystkim funkcjonariuszom;

2) dyrektor  okręgowy  Służby  Więziennej  -  funkcjonariuszom  pełniącym 

służbę  w  jednostkach  organizacyjnych  Służby  Więziennej  na  terenie  

jego działania;

3) komendant  Centralnego  Ośrodka  Szkolenia  Służby  Więziennej  albo 

komendant  ośrodka  szkolenia  Służby  Więziennej  -  funkcjonariuszowi 

odbywającemu szkolenie w tym ośrodku;



4) kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej:

a) funkcjonariuszowi delegowanemu do czasowego pełnienia służby  

w tej jednostce,

b) funkcjonariuszowi  pozostającemu  bez  przydziału  służbowego  

w tej jednostce.

4. Wyróżnienia w formie przedterminowego nadania wyższego stopnia Służby 

Więziennej udzielają:

1) na stopnie oficerskie Służby Więziennej,  z wyjątkiem stopnia generała 

Służby Więziennej i pierwszego stopnia oficerskiego Służby Więziennej - 

Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego;

2) na  stopnie  chorążych  Służby  Więziennej  -  Dyrektor  Generalny,  

na wniosek dyrektora  okręgowego Służby Więziennej  lub komendanta 

Centralnego  Ośrodka  Szkolenia  Służby  Więziennej  lub  komendanta 

ośrodka  szkolenia  albo  ośrodka  doskonalenia  kadr  bezpośrednio 

podległego Dyrektorowi Generalnemu;

3) na  stopnie  podoficerskie  Służby  Więziennej,  z  wyjątkiem  pierwszego 

stopnia podoficerskiego:

a) Dyrektor  Generalny  -  funkcjonariuszowi  pełniącemu  służbę  

w  Centralnym  Zarządzie  Służby  Więziennej,  a  także 

funkcjonariuszowi  pełniącemu  służbę  w  jednostce  organizacyjnej 

Służby  Więziennej  bezpośrednio  podległej  Dyrektorowi 

Generalnemu,

b) dyrektor okręgowy Służby Więziennej - funkcjonariuszom pełniącym 

służbę w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej na terenie 

jego działania, za zgodą Dyrektora Generalnego.

§ 3.  1. Pisemny  wniosek  o  udzielenie  wyróżnienia  powinien  zawierać  

w szczególności:

1) imię i nazwisko oraz stanowisko i stopień służbowy funkcjonariusza;

2) wskazanie przesłanek uzasadniających wyróżnienie;

3) rodzaj wyróżnienia;

4) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.

2. Jeżeli przełożony uzna, że funkcjonariusz zasługuje na wyższe wyróżnienie 

niż  może  mu  udzielić,  występuje  z  pisemnym  wnioskiem  do  przełożonego 

właściwego do udzielania tego wyróżnienia.
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§ 4. 1. Wyróżnienie funkcjonariusza następuje w sposób uroczysty.

2. Fakt  wyróżnienia  podaje  się  do  wiadomości  funkcjonariuszy  jednostki 

organizacyjnej Służby Więziennej, w której wyróżniony pełni służbę.

§ 5. 1. Wyróżnień, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 – 3 oraz 5 i 6 ustawy, 

udziela się rozkazem.

2. Egzemplarz rozkazu włącza się do akt osobowych funkcjonariusza.

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

       MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

1 ) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2002 r.  
w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 37, poz. 347), które traci moc z dniem wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.

3



UZASADNIENIE

Celem  projektowanego  rozporządzenia  jest  wykonanie  upoważnienia 
ustawowego  zawartego w przepisie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. 
o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 ). 

Obecnie  problematyka  objęta  niniejszym  projektem  jest  uregulowana  
w  rozporządzeniu  Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  19  marca  2002  r.  w  sprawie 
wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 37, poz. 347), wydanym na 
podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761 z późn. zm.), która traci moc z dniem 13 sierpnia 
2010 r.  Dotychczas  obowiązujące rozporządzenie na  podstawie  art.  272 ustawy  
z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, jest zachowane do czasu wejścia  
w życie niniejszego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od 
dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

W stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia, a stanem prawnym 
wynikającym  z  ustawy  i  niniejszego  rozporządzenia,  wprowadzono  następujące 
zmiany:

1) przełożonym uprawnionym do udzielenia wyróżnienia jest obok komendanta 
ośrodka szkolenia, także komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby 
Więziennej,  
tj.  kierownik  jednostki  organizacyjnej  wskazanej  w  art.  8  ust.  1  pkt  4  
i wymieniony m.in. w art. 63 ust. 1 pkt 7 ustawy o Służbie Więziennej;

2) doprecyzowano,  że  wyróżnienie  w  formie  przedterminowego  nadania 
wyższego  stopnia  chorążego  Służby  Więziennej,  następuje  na  wniosek 
dyrektora okręgowego Służby Więziennej, komendanta Centralnego Ośrodka 
Szkolenia  Służby  Więziennej  lub  komendanta  ośrodka  szkolenia  albo 
komendanta ośrodka doskonalenia kadr bezpośrednio podległego Dyrektorowi 
Generalnemu.  Dotychczas  nie  był  określony  wnioskodawca  występujący  o 
nadanie ww. wyróżnienia w stopniu chorążego. Powyższa zmiana jest zgodna 
z aktualną podległością służbową;

3) odstąpiono  od  określenia  terminu  wyróżnienia  w  formie  przedterminowego 
mianowania  funkcjonariusza  na  wyższy  stopień  w  rocznicę  uchwalenia 
poprzednio obowiązującej ustawy o Służbie Więziennej (dnia 26 kwietnia) albo 
z  okazji  Narodowego  Święta  Niepodległości.  Szczególny  charakter 
wyróżnienia  w  tej  formie  nie  powinien  być  ograniczony  i  przypisany  do 
terminów „zwykłego”  nadania  stopni  określonych  w art.  53  ust.  1  ustawy  
o Służbie Więziennej, a w szczególności z upływem okresu wysługi w stopniu. 
W przypadku  spełnienia  przez  funkcjonariusza przesłanek uzasadniających 
wyróżnienie, przełożony powinien mieć możliwość wystąpienia z wnioskiem  
w każdym terminie, a nie tylko określonym w art. 53 ust. 1 ww. ustawy,  co 
podkreśli szczególny charakter i cel wyróżnienia;    

4) w  związku  z  nowym  nazewnictwem  ustawy  o  Służbie  Więziennej,  która 
odróżnia  sprawy  o  charakterze  administracyjnym  rozstrzygane  w  drodze 
decyzji,  od  spraw  o  charakterze  wewnętrznym  wynikającym  z  podległości 
służbowej  rozstrzyganych  w  formie  rozkazu  (rozdział  20  ustawy),  
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w rozporządzeniu  zmieniono formę udzielenia wyróżnień, o których mowa  
w art. 169 ust. 1 pkt 1-3 oraz 5 i 6 ustawy, z dotychczasowej formy  decyzji na 
rozkaz.

W  projekcie  rozporządzenia  w  pozostałym  zakresie  nie  dokonano  zmian  
w stosunku do obowiązującego rozporządzenia. 

Projektowane rozporządzenia nie jest objęte prawem Unii Europejskiej.

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu 
przepisów rozporządzenia  Rady  Ministrów z  dnia  23  grudnia  2002  r.  w  sprawie 
sposobu  funkcjonowania  krajowego  systemu  notyfikacji  norm  i  aktów  prawnych  
(Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).

Zgodnie  z  art.  5  ustawy  z  dnia  7  lipca  2005  r.  o  działalności  lobbingowej  
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), projekt został 
umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa 
Sprawiedliwości.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje rozporządzenie.
Projekt rozporządzenia dotyczy funkcjonariuszy Służby Więziennej.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji. 
Projekt  został  przesłany  do  konsultacji:  Forum  Związków  Zawodowych, 
Ogólnopolskiemu  Porozumieniu  Związków  Zawodowych,  Niezależnemu 
Samorządnemu  Związkowi  Zawodowemu  „Solidarność”  oraz  Niezależnemu 
Samorządnemu  Związkowi  Zawodowemu  Funkcjonariuszy  i  Pracowników 
Więziennictwa.  Wyniki  konsultacji  społecznych  zostaną  omówione  po  ich 
zakończeniu.

3. Wpływ regulacji  na sektor finansów publicznych,  w tym budżet państwa  
i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Wprowadzenie  w  życie  rozporządzenia  nie  spowoduje  dodatkowych  skutków 
finansowych dla budżetu, albowiem przygotowywany projekt jest tożsamy w treści  
z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Przedstawione  w  projekcie  rozporządzenia  rozwiązania  prawne  nie  będą  miały 
wpływu na rynek pracy.

5.  Wpływ  regulacji  na  konkurencyjność  gospodarki  i  przedsiębiorczość,  
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w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Projektowane  rozporządzenie  nie  będzie  miało  wpływu  na  konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym także na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny.
Wejście  w  życie  rozporządzenia  nie  będzie  miało  wpływu  na  sytuację  i  rozwój 
regionalny.

7. Wskazanie źródeł finansowania.  
Koszty  związane  z  wejściem w życie  projektowanego  rozporządzenia  pokrywane 
będą z wydatków bieżących więziennictwa. 
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