
Projekt z dnia 10.06.2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia  …………………….. 2010 r.

w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza 
Służby Więziennej w zamian za wyżywienie

Na podstawie  art.  119  ust.  4  ustawy  z  dnia  9  kwietnia  2010  r.  o  Służbie 

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

§  1. Rozporządzenie  określa  tryb  i  warunki  otrzymywania  równoważnika 

pieniężnego  przez  funkcjonariusza  Służy  Więziennej,  zwanego  dalej 

„funkcjonariuszem”,  w  zamian  za  wyżywienie  podczas  pełnienia  służby  oraz 

wysokość tego równoważnika.

§ 2. 1. Podstawą naliczenia i wypłaty równoważnika pieniężnego jest imienna 

lista funkcjonariuszy, zatwierdzona przez kierownika jednostki organizacyjnej Służby 

Więziennej, zwanego dalej „kierownikiem jednostki”.

     2. Imienną listę, o której mowa w ust. 1, sporządza funkcjonariusz działu 

ochrony wyznaczony przez kierownika jednostki.

3.  Równoważnik pieniężny jest wypłacany z dołu, raz w miesiącu.

4. Równoważnik  pieniężny  wypłaca  jednostka  organizacyjna  Służby 

Więziennej właściwa dla miejsca pełnienia służby funkcjonariusza.

§   3. 1. Funkcjonariuszowi wypłaca się:

1) równoważnik pieniężny w pełnej wysokości – za czas trwania czynności    

                ponad 12 godzin;

2)  równoważnik pieniężny w połowie wysokości – za czas trwania czynności 

     od 8 do 12 godzin włącznie.

2.  Równoważnik pieniężny nie przysługuje, jeżeli czynności trwają mniej 



     niż 8 godzin.

3. Jeżeli czas trwania czynności służbowych wynosi dłużej niż dobę, to  

          za każdą dobę przysługuje równoważnik pieniężny w pełnej wysokości, 

          a za niepełną dobę przysługuje równoważnik wyliczony w sposób

          określony w ust. 1.

§  5. Wysokość  równoważnika  pieniężnego  jest  równa  kwocie  stawki 

budżetowej podstawowej normy wyżywienia,  określonej w rozporządzeniu Ministra 

Sprawiedliwości  z  dnia  ………….  2010  r.  w  sprawie  uprawnień  funkcjonariuszy 

Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby (Dz. U. Nr    , poz.     ).

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

  MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

W porozumieniu:

MINISTER FINANSÓW

Uzasadnienie

1)  Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2003 r. 
w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za 
wyżywienie (Dz. U. Nr 187, poz. 1832), które na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie 
Więziennej traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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Projekt  rozporządzenia  stanowi  wykonanie  upoważnienia  ustawowego 

zawartego w art. 119 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej 

(Dz.  U.  Nr  79,  poz.  523).  Wydanie  nowego  rozporządzenia  konieczne  jest  ze 

względu na wejście  w życie  w dniu 13  sierpnia  2010 r.  nowej  ustawy o Służbie 

Więziennej. Zgodnie z art. 272 ustawy, przedmiotowe rozporządzenie musi wejść w 

życie  

w  terminie nie dłuższym niż  6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.   

Obecna  problematyka  objęta  niniejszym  projektem  jest  uregulowana 

w   rozporządzeniu  Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia   20  października  2003  r.  

w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby  

Więziennej  w  zamian  za  wyżywienie  (Dz.  U.  Nr  187,  poz.  1832),  które  reguluje 

wysokość równoważnika pieniężnego w stawce kwotowej, określając jego wysokość 

na 18 zł. 

Zauważyć  należy,  iż  projekt  przedmiotowego  rozporządzenia  jest  ściśle 

związany z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uprawnień 

funkcjonariuszy Służby Więziennej do otrzymywania wyżywienia podczas pełnienia 

służby.

Projektowane  rozporządzenie  w  odróżnieniu  od  obowiązującego  nie  określa 

wysokości  równoważnika  pieniężnego  w  stawce  kwotowej,  ale  przewiduje,  

iż wysokość równoważnika jest równa kwocie stawki budżetowej podstawowej normy 

wyżywienia,  określonej  w  rozporządzeniu  Ministra  Sprawiedliwości  w  sprawie 

uprawnień funkcjonariuszy Służby Więziennej do otrzymywania wyżywienia podczas 

pełnienia służby.

Wprowadzenie  takiej  konstrukcji  w  projektowanym  rozporządzeniu  okazało  

się  konieczne  aby  zapobiec  konieczności  każdorazowego  nowelizowania 

przedmiotowego  rozporządzenia  w  sytuacji  zmiany  wysokości  stawki  budżetowej 

równoważnika pieniężnego, bowiem projektowane rozporządzenie nie może określać 

waloryzacji stawki budżetowej równoważnika ani dopuszczalnych przekroczeń.

Kwotę  stawki  budżetowej  podstawowej  normy  wyżywienia  określać  będzie 

rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  w  sprawie  uprawnień  funkcjonariuszy 

Służby  Więziennej  do  otrzymywania  wyżywienia  podczas  pełnienia  służby,  które 

przewiduje  podwyższenie  wysokości  równoważnika  pieniężnego  w  zamian  za 

wyżywienie  z  dotychczasowych  18  zł  na  21,10  zł  (podwyższenie  wysokości 
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równoważnika  uzasadnione  jest  znacznym  wzrostem  cen  towarów  i  usług 

konsumpcyjnych), a ponadto określa jego waloryzację i dopuszczalne przekroczenia. 

Jednocześnie  dokonano  zmiany  w  zapisie  regulującym  wysokość  wypłaty 

równoważnika w zależności od czasu wykonywania czynności służbowych, za które 

może  być  wypłacany  równoważnik  pieniężny.  Według  obowiązującego  przepisu 

równoważnik  ten  można  było  wypłacić  w  połowie  wysokości  za  czas  trwania 

czynności  do  8  godzin  włącznie.  W  projekcie  rozporządzenia  czas  ten  został 

znacznie  wydłużony,  gdyż  równoważnik  ten  w  połowie  wysokości  będzie  można 

wypłacić dopiero, gdy czas trwania czynności wyniesie od 8 do 12 godzin. W pełnej 

wysokości  równoważnik zostanie wypłacany,  gdy czynności będą trwały ponad 12 

godzin,  a  nie  tak  jak  do  tej  pory  po  upływie  8  godzin.  Natomiast  równoważnik 

pieniężny nie będzie przysługiwał, jeżeli czynności będą trwały mniej niż 8 godzin.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym 

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 oraz z 2004 r.,

Nr 56, poz. 597)

Projektowane  rozporządzenie  jest  zgodne  z  prawem  Unii  Europejskiej.

          Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 

337) projekt rozporządzenia został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ministerstwa Sprawiedliwości.

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

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji. 
Projekt rozporządzenia został przesłany w ramach konsultacji społecznych do: 

Forum  Związków  Zawodowych,  Ogólnopolskiego  Porozumienia  Związków 

Zawodowych,  Niezależnego  Samorządnego  Związku  Zawodowego  „Solidarność” 

oraz  Niezależnego  Samorządnego  Związku  Zawodowego  Funkcjonariuszy  

i Pracowników Więziennictwa. 

    Wyniki konsultacji zostaną omówione po ich zakończeniu.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych.
Projektowane rozporządzenie nie  wpłynie  na sektor  finansów publicznych,  

w tym na budżet państwa i budżety samorządu terytorialnego.

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, 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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	Uzasadnienie

