
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwiet-
nia 1996 r. o S∏u˝bie Wi´ziennej (Dz. U. z 1996 r. Nr 61,
poz. 283 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153,
Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 883, z 1999 r. Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, z 2001 r. Nr 81, poz. 877,
Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W jednostkach organizacyjnych S∏u˝by Wi´-
ziennej wprowadza si´:

1) ceremonia∏ sk∏adania Êlubowania przez funkcjona-
riusza S∏u˝by Wi´ziennej, zwanego dalej „funkcjo-
nariuszem”, okreÊlony w za∏àczniku nr 1 do rozpo-
rzàdzenia;

2) wzór formularza aktu Êlubowania, okreÊlony w za-
∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 2. Z∏o˝enie Êlubowania nast´puje w dniu okreÊlo-
nym w decyzji o mianowaniu funkcjonariusza na sta-
nowisko s∏u˝bowe.

§ 3. Organem uprawnionym do przyjmowania Êlu-
bowania jest kierownik jednostki organizacyjnej S∏u˝-
by Wi´ziennej, w której funkcjonariusz ma pe∏niç s∏u˝-
b´.

§ 4. Traci moc zarzàdzenie Ministra Sprawiedliwo-
Êci z dnia 14 sierpnia 1996 r. w sprawie ceremonia∏u
sk∏adania Êlubowania przez funkcjonariuszy S∏u˝by
Wi´ziennej (Dz. Urz. Min. Spraw. z 1996 r. Nr 5, poz. 26).

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

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 10 paêdziernika 2002 r.

w sprawie ceremonia∏u sk∏adania Êlubowania przez funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej.

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 10 paêdziernika 2002 r. (poz. 1507)

Za∏àcznik nr 1

CEREMONIA¸ SK¸ADANIA ÂLUBOWANIA PRZEZ FUNKCJONARIUSZA S¸U˚BY WI¢ZIENNEJ

1. Âlubowanie jest uroczystym aktem, w którym funk-
cjonariusz zobowiàzuje si´ do wype∏niania obo-
wiàzków okreÊlonych w rocie Êlubowania.

2. UroczystoÊç Êlubowania funkcjonariusza organizu-
je si´ w gabinecie kierownika jednostki organiza-
cyjnej S∏u˝by Wi´ziennej lub innym wyznaczonym
przez niego miejscu bàdê pomieszczeniu o este-
tycznym wyglàdzie z widocznym god∏em Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Wskazane jest eksponowanie
flagi paƒstwowej i Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej.

3. Âlubowanie przyjmuje od funkcjonariusza osobi-
Êcie kierownik jednostki organizacyjnej (przyjmujà-
cy Êlubowanie).

4. Ceremoni´ Êlubowania prowadzi wyznaczony
przez przyjmujàcego Êlubowanie funkcjonariusz
(prowadzàcy Êlubowanie).

5. W ceremonii Êlubowania powinien uczestniczyç
bezpoÊredni prze∏o˝ony funkcjonariusza sk∏adajà-
cego Êlubowanie.

6. Przed rozpocz´ciem uroczystoÊci funkcjonariusz
sk∏adajàcy Êlubowanie ustawia si´ frontem do
symboli paƒstwowych.

7. Rozpoczynajàc ceremoni´, prowadzàcy Êlubowa-
nie sk∏ada meldunek przyjmujàcemu Êlubowanie
oraz przedstawia funkcjonariusza sk∏adajàcego

Êlubowanie. Obecni w czasie meldunku przyjmujà
postaw´ zasadniczà. Po odebraniu meldunku
przyjmujàcy Êlubowanie wyjaÊnia szczególne zna-
czenie aktu Êlubowania.

8. Na komend´ prowadzàcego Êlubowanie: „Do Êlu-
bowania” wszyscy obecni przyjmujà postaw´ za-
sadniczà, a funkcjonariusz sk∏adajàcy Êlubowanie
unosi prawà d∏oƒ, z palcami z∏o˝onymi jak do salu-
towania, na wysokoÊç oczu.

9. Prowadzàcy Êlubowanie odczytuje rot´ Êlubowa-
nia, którà funkcjonariusz sk∏adajàcy Êlubowanie
g∏oÊno i wyraênie powtarza.

10. Po odczytaniu roty Êlubowania, na komend´ pro-
wadzàcego: „Po Êlubowaniu”, funkcjonariusz sk∏a-
dajàcy Êlubowanie opuszcza r´k´ i przyjmuje po-
staw´ swobodnà. Postaw´ swobodnà przyjmujà
tak˝e pozosta∏e osoby.

11. Po z∏o˝eniu Êlubowania funkcjonariusz sk∏adajàcy
Êlubowanie oraz przyjmujàcy Êlubowanie podpisu-
je formularz aktu Êlubowania.

12. Po z∏o˝eniu Êlubowania przyjmujàcy Êlubowanie
mo˝e zezwoliç funkcjonariuszowi sk∏adajàcemu
Êlubowanie na zabranie g∏osu.

13. Akt Êlubowania w∏àcza si´ do akt osobowych funk-
cjonariusza.
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR FORMULARZA AKTU ÂLUBOWANIA


