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2401 20 70 O - - - Tytoń suszony powietrzem na ciemny 
2401 20 80 O - - - Tytoń suszony ogniowo-rurowo 
2401 20 90 O - - - Pozostałe tytonie 
2401 30 00 O - Odpady tytoniowe 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 22 grudnia 1998 r. 

w sprawie szczegółowych zasad organizacji Scentralizowanego Funduszu Rozwoju Centralnego Zarządu Służ
by Więziennej oraz zasad i trybu przyznawania pożyczek bądź dotacji przywięziennym zakładom pracy 

ze środków tego Funduszu. 

Na podstawie art. 7 ust. 4 oraz art. 8 ust. 3 ustawy 
z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozba
wionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Scentralizowany E=undusz Rozwoju Centralne
go Zarządu Służby Więziennej, zwany dalej "Fundu
szem Rozwoju", jest prowadzony w formie wydzielo
nego rachunku bankowego Centralnego Zarządu Służ
by Więziennej. 

§ 2. Środkami Funduszu Rozwoju dysponuje Dy
rektor Generalny Służby Więziennej w ramach środ
ków finansowych zgromadzonych na rachunku. 

§ 3. Obsługę Funduszu Rozwoju zapewnia Central 
ny Zarząd Służby Więziennej. 

§ 4. 1. Ze środków Funduszu Rozwoju przywięzien
nemu zakładowi pracy może być przyznana pożyczka 
bądż dotacja. 

2. Zakładowi karnemu, w którym wykonywana jest 
praca nakładcza, może być przyznana dotacja. 

§ 5. 1. Udzielenie pożyczki następuje na wniosek 
przywięziennego zakładu pracy. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wierać: 

1) proponowaną wysokość pożyczki, 

2) określenie przeznaczenia pożyczki, 

3) określenie wysokości środków własnych oraz in
nych żródeł finansowania użytych do sfinansowa
nia przedsięwzięcia określonego we wniosku, 

4) proponowany okres karencji oraz terminy spłaty 
pożyczki, 

5) przewidywane rezultaty proponowanego przedsię
wzięcia. 

3. Pożyczka może być udzielona do wysokości nie 
przekraczającej kosztorysowej wartości przedsięwzięcia. 

§ 6. 1. Pożyczki ze środków Funduszu Rozwoju są 
nie oprocentowane. 

2. Pożyczki mogą być udzielane w transzach. 

§ 7. 1. Na wniosek pożyczkobiorcy można: 

1) odroczyć termin spłaty pożyczki, 

2) zamienić pożyczkę w całości lub części na dotację. 

2. Pożyczkobiorca jest obowiązany do niezwłoczne
go zwrotu całości lub części pożyczki w razie niewyko
rzystania jej w całości lub części zgodnie z przeznacze
niem. 

§ 8. 1. Przyznanie dotacji następuje na wniosek 
przywięziennego zakładu pracy lub zakładu karnego. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wierać: 

1) proponowaną wysokość dotacji, 

2) określenie przeznaczenia dotacji, 

3) określenie wysokości środków własnych oraz in
nych źródeł finansowania użytych do sfinansowa
nia przedsięwzięcia określonego we wniosku, 

4) przewidywane rezultaty proponowanego przedsię
wzięcia. 

3. Dotacja może być przyznana do wysokości nie 
przekraczającej kosztorysowej wartości przedsięwzię
cia lub do wysokości poniesionych nakładów. 

4. Przywięzienny zakład pracy bądź zakład karny 
jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu całości lub 
części dotacji w razie niewykorzystania jej w całości lub 
części zgodnie z przeznaczeniem. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka 




