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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie kosztów wy˝ywienia i umundurowania otrzymanych przez funkcjonariusza S∏u˝by Wi´ziennej
w czasie nauki, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiàzku zwrotu tych kosztów

Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwiet-
nia 1996 r. o S∏u˝bie Wi´ziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207,
poz. 1761) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Koszty wy˝ywienia i umundurowania otrzy-
manych przez funkcjonariusza S∏u˝by Wi´ziennej, zwa-
nego dalej „funkcjonariuszem”, w czasie nauki pod-
czas szkolenia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S∏u˝bie Wi´ziennej, zwanej
dalej „ustawà”, ustala si´ jako sum´:

1) dziennych stawek bud˝etowych na wy˝ywienie
funkcjonariusza w czasie nauki;

2) wartoÊci przedmiotów umundurowania wydanych
funkcjonariuszowi w czasie nauki, zgodnie z prze-
pisami o normach i zasadach przydzielania umun-
durowania i wyposa˝enia specjalnego funkcjona-
riuszom, wyliczonej na podstawie liczby dni u˝yt-
kowania tych przedmiotów i kosztu jednorazowe-
go ich czyszczenia.

2. WysokoÊç kwoty stanowiàcej równowartoÊç
kosztów wy˝ywienia i umundurowania ustala si´ we-
d∏ug stawek obowiàzujàcych w dniu zwolnienia funk-
cjonariusza ze s∏u˝by.

§ 2. Komendant oÊrodka szkolenia S∏u˝by Wi´zien-
nej, zwany dalej „komendantem”, w którym funkcjo-
nariusz ukoƒczy∏ szko∏´ podoficerskà, chorà˝ych lub

oficerskà S∏u˝by Wi´ziennej, jest organem uprawnio-
nym do ustalania kosztów wy˝ywienia i umundurowa-
nia otrzymanych w czasie nauki i ich egzekwowania
oraz zwalniania od obowiàzku zwrotu tych kosztów
w ca∏oÊci lub w cz´Êci.

§ 3. 1. Komendant ustala koszty wy˝ywienia
i umundurowania otrzymane w czasie nauki na podsta-
wie pisemnego wniosku prze∏o˝onego w∏aÊciwego
w sprawach osobowych funkcjonariusza.

2. Komendant mo˝e zwolniç z obowiàzku zwrotu
kosztów wy˝ywienia i umundurowania otrzymanych
w czasie nauki w ca∏oÊci lub w cz´Êci na pisemny wnio-
sek funkcjonariusza, uzasadniony jego sytuacjà ˝ycio-
wà, rodzinnà lub materialnà.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wymaga opi-
nii prze∏o˝onego w∏aÊciwego w sprawach osobowych
funkcjonariusza.

§ 4. 1. Komendant wydaje decyzj´ o:

1) zwrocie przez funkcjonariusza w ca∏oÊci lub w cz´-
Êci równowartoÊci kosztów wy˝ywienia i umundu-
rowania otrzymanych w czasie nauki;

2) zwolnieniu funkcjonariusza od obowiàzku zwrotu
tych kosztów.

2. Od decyzji, o których mowa w ust. 1, s∏u˝y odwo-
∏anie do Dyrektora Generalnego S∏u˝by Wi´ziennej.

§ 5. 1. Nale˝noÊç pieni´˝nà okreÊlonà w ostatecznej
decyzji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, funkcjonariusz
wp∏aca w jednostce organizacyjnej S∏u˝by Wi´ziennej,
w której pe∏ni∏ s∏u˝b´ przed zwolnieniem.

2. Nale˝noÊç pieni´˝na niezwrócona przez funkcjo-
nariusza w terminie podlega potràceniu z jego uposa-
˝enia, o którym mowa w art. 123 ust. 2 ustawy, w dniu
zwolnienia ze s∏u˝by, albo Êciàgni´ciu w trybie i na za-
sadach okreÊlonych w przepisach o post´powaniu eg-
zekucyjnym w administracji, je˝eli decyzja sta∏a si´
ostateczna po zwolnieniu funkcjonariusza ze s∏u˝by
i wyp∏acie przys∏ugujàcych mu z tego tytu∏u Êwiadczeƒ
pieni´˝nych.

§ 6. Do spraw wszcz´tych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy dotychcza-
sowe.

§ 7. Uchyla si´ zarzàdzenie Ministra Sprawiedliwo-
Êci z dnia 25 sierpnia 1997 r. w sprawie wysokoÊci, za-
sad zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiàz-
ku zwrotu przez funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej
równowartoÊci kosztów wy˝ywienia i umundurowania
otrzymanych w czasie odbywania szkolenia (Dz. Urz.
Min. Spraw. Nr 3, poz. 32).

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk

Dziennik Ustaw Nr 1 — 35 — Poz. 10


