
2. Szef Biura Ochrony Rzàdu mo˝e w razie potrze-
by okreÊliç godziny rozpocz´cia i zakoƒczenia s∏u˝by
inne ni˝ okreÊlone w ust. 1.

§ 5. 1. Przed∏u˝enie czasu s∏u˝by funkcjonariusza
ponad wymiar okreÊlony w § 4 ust. 1 mo˝e nastàpiç
w szczególnoÊci w razie potrzeby:

1) wykonania rozpocz´tych lub niecierpiàcych zw∏oki
czynnoÊci zwiàzanych z pe∏nieniem s∏u˝by ochron-
nej lub prowadzeniem dzia∏aƒ ochronnych oraz
czynnoÊci z zakresu rozpoznania pirotechniczno-
-radiologicznego;

2) zapewnienia ciàg∏oÊci s∏u˝by na stanowiskach, na
których wymagane jest utrzymanie pe∏nienia s∏u˝-
by w sposób ciàg∏y;

3) wykonania innych czynnoÊci niecierpiàcych zw∏oki.

2. Przed∏u˝enie czasu s∏u˝by nast´puje na polece-
nie szefa komórki organizacyjnej lub upowa˝nionego
przez niego funkcjonariusza.

3. Upowa˝niony funkcjonariusz, w przypadku wy-
dania polecenia, o którym mowa w ust. 2, zawiadamia
w∏aÊciwego prze∏o˝onego.

4. W zamian za wykonywanie zadaƒ s∏u˝bowych,
o których mowa w ust. 1, funkcjonariuszowi udziela si´
jednego dnia wolnego, je˝eli wykona∏ on zadania s∏u˝-
bowe:

1) ponad czas s∏u˝by, okreÊlony w § 4 ust. 1, o co naj-
mniej 6 godzin jednego dnia lub 8 godzin w ciàgu
tygodnia;

2) w wymiarze co najmniej 5 godzin w dniu wolnym
od s∏u˝by.

5. Wykonywanie zadaƒ s∏u˝bowych poza godzina-
mi s∏u˝by nie mo˝e pozbawiç funkcjonariusza 8-go-
dzinnego wypoczynku na dob´.

§ 6. 1. W zamian za pe∏nienie s∏u˝by dy˝urnej w wy-
miarze co najmniej 5 godzin w dniu wolnym od s∏u˝by
udziela si´ funkcjonariuszowi jednego dnia wolnego
od s∏u˝by.

2. Je˝eli s∏u˝ba dy˝urna jest pe∏niona w wymiarze
co najmniej 5 godzin w ka˝dy z dwóch kolejnych dni

wolnych od s∏u˝by, funkcjonariuszowi udziela si´
dwóch dni wolnych od s∏u˝by.

3. Po zakoƒczeniu s∏u˝by dy˝urnej funkcjonariusza
zwalnia si´ z wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych w da-
nym dniu.

4. Je˝eli od zakoƒczenia s∏u˝by dy˝urnej do rozpo-
cz´cia normalnych godzin s∏u˝by zosta∏o mniej ni˝
12 godzin, funkcjonariusza zwalnia si´ z wykonywania
zadaƒ s∏u˝bowych w nast´pnym dniu.

§ 7. Funkcjonariuszowi udziela si´ jednego dnia
wolnego za ka˝dy dzieƒ wolny do s∏u˝by, w którym wy-
konywa∏ on zadania s∏u˝bowe w czasie pobytu na çwi-
czeniach i szkoleniu poza miejscem s∏u˝by oraz w po-
dró˝y s∏u˝bowej.

§ 8. 1. Funkcjonariuszowi bezpoÊrednio po zakoƒ-
czeniu podró˝y s∏u˝bowej przys∏uguje czas wolny
w wymiarze 8 godzin, je˝eli:

1) odbywa∏ podró˝ s∏u˝bowà mi´dzy godzinà 2200 a 600

i nie korzysta∏ z wagonu z miejscami do le˝enia lub
spania;

2) czas przejazdu wynosi∏ co najmniej 8 godzin.

2. Je˝eli wymagajà tego niezb´dne potrzeby s∏u˝-
bowe, szef komórki organizacyjnej mo˝e poleciç pod-
leg∏emu funkcjonariuszowi niezw∏oczne stawienie si´
we wskazanym miejscu po podró˝y odbytej w warun-
kach, o których mowa w ust. 1.

3. Wykonywanie zadaƒ s∏u˝bowych, o których mo-
wa w ust. 2, jest równoznaczne z przed∏u˝eniem czasu
s∏u˝by.

§ 9. 1. Dni wolnych od s∏u˝by udziela si´ w tygodniu
nast´pujàcym bezpoÊrednio po tygodniu, w którym
pe∏niona by∏a s∏u˝ba.

2. Szef komórki organizacyjnej na pisemny wnio-
sek funkcjonariusza mo˝e udzieliç czasu wolnego
w okresie bezpoÊrednio poprzedzajàcym urlop wypo-
czynkowy lub po jego zakoƒczeniu.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 listopada  2002 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o S∏u˝bie Wi´ziennej.

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.

Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) og∏asza si´ w za∏àcz-
niku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst usta-



wy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S∏u˝bie Wi´ziennej
(Dz. U. Nr 61, poz. 283), z uwzgl´dnieniem zmian wpro-
wadzonych:

1) ustawà z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó-
rych ustaw normujàcych funkcjonowanie gospo-
darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496),

2) ustawà z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubez-
pieczeniu zdrowotnym (Dz. U.  Nr 28, poz. 153),

3) ustawà z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce Kodeks karny (Dz. U.  Nr 88, poz. 554
i Nr 160, poz. 1083),

4) ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883),

5) ustawà z dnia 15 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy
o S∏u˝bie Wi´ziennej oraz ustawy o Naczelnym Sà-
dzie Administracyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 2,
poz. 5),

6) ustawà z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu
wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110,
poz. 1255),

7) ustawà z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przys∏ugujà-
cych w razie wypadków i chorób pozostajàcych
w zwiàzku ze s∏u˝bà w Milicji Obywatelskiej, usta-
wy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojsko-
wych oraz ich rodzin, ustawy o uposa˝eniu ˝o∏nie-
rzy, ustawy o Policji, ustawy o Urz´dzie Ochrony
Paƒstwa, ustawy o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrze-
niu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich
rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funk-
cjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra-
˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin,
ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, ustawy o S∏u˝bie Wi´ziennej oraz
ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877),

8) ustawà z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, prze-
twarzaniu i przekazywaniu informacji kryminal-
nych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 81,
poz. 731),

9) ustawà z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce Kodeks post´powania w sprawach
o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1149),

10) ustawà z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz
o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy o dzia∏ach
administracji rzàdowej oraz o zmianie niektórych
ustaw  (Dz. U. Nr 154, poz. 1800),

11) ustawà z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U.
Nr 74, poz. 676),

12) ustawà z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów admi-
nistracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powaniu
przed sàdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1271)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 20 listopada 2002 r.  

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 134—137 i 140 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia
1996 r. o S∏u˝bie Wi´ziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283),
które stanowià:

„Art. 134. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1969 r. —
Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 13,
poz. 98, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r.
Nr 16, poz. 125 i Nr 45, poz. 289, z 1985 r.
Nr 23, poz. 100 i Nr 31, poz. 138, z 1988 r.
Nr 20, poz. 135, z 1990 r. Nr 14, poz. 85,
Nr 34, poz. 198 i Nr 36, poz. 206 oraz
z 1995 r. Nr 95, poz. 475) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) skreÊla si´ art. 214,

2) u˝yty w art. 38 § 2, art. 55 § 1, art. 57
§ 1, art. 59 § 2, art. 60 § 1, art. 78 § 2,
art. 79 § 3, art. 83 § 2, art. 85, art. 110
§ 2, art. 195 § 2 i art. 2151 § 1 i 2 w ró˝-
nych przypadkach wyraz „naczelnik”
zast´puje si´ u˝ytym w odpowiednim
przypadku wyrazem „dyrektor”.

Art. 135. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o zwiàz-
kach zawodowych (Dz. U. Nr 55,
poz. 234, z 1994 r. Nr 43, poz. 163 oraz
z 1996 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 24, poz. 110)
w art. 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do praw zwiàzkowych funkcjonariu-
szy Policji, Stra˝y Granicznej i S∏u˝by
Wi´ziennej stosuje si´ odpowiednio
przepisy niniejszej ustawy,
z uwzgl´dnieniem ograniczeƒ wyni-
kajàcych z odr´bnych ustaw.”

Art. 136. 1. Funkcjonariusze, którzy w dniu wej-
Êcia w ˝ycie ustawy pe∏nià s∏u˝b´ w
S∏u˝bie Wi´ziennej, sk∏adajà Êlubowa-
nie wed∏ug roty okreÊlonej w art. 27
ust. 1, nie póêniej ni˝ w okresie 60 dni
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

2. Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´zien-
nej okreÊli sposób z∏o˝enia Êlubowa-
nia przez funkcjonariuszy, o których
mowa w ust. 1.

3. Funkcjonariusz, który odmówi∏ z∏o˝e-
nia Êlubowania, o którym mowa
w ust. 1, podlega zwolnieniu ze s∏u˝-
by; zwolnionemu przys∏ugujà Êwiad-
czenia okreÊlone w art. 110 ust. 1.

Art. 137. 1. Funkcjonariusz, który nie ma Êrednie-
go wykszta∏cenia i w dniu wejÊcia
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w ˝ycie niniejszej ustawy nie ukoƒczy∏
35 lat, obowiàzany jest w ciàgu 5 lat
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy ukoƒ-
czyç szko∏´ Êrednià. 

2. Funkcjonariusz, który nie dope∏ni∏
obowiàzku, o którym mowa w ust. 1,
mo˝e byç zwolniony ze s∏u˝by; zwol-
nionemu przys∏ugujà Êwiadczenia
okreÊlone w art. 110 ust. 1.”

Art. 140. „2. Do czasu wydania przepisów wyko-
nawczych przewidzianych w niniej-
szej ustawie pozostajà w mocy prze-
pisy dotychczasowe, o ile nie sà z nià
sprzeczne, nie d∏u˝ej jednak ni˝
1 rok.”; 

2) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie
niektórych ustaw normujàcych funkcjonowanie
gospodarki i administracji publicznej (Dz. U.
Nr 106, poz. 496), który stanowi:

„Art. 84. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1997 r., z wyjàtkiem art. 3, art. 7, art. 9,
art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34,
art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66, art. 73
ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80
i art. 82, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 1996 r., oraz art. 41, który
wchodzi w ˝ycie z dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca
1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej
z dnia 17 paêdziernika 1992 r. o wzajem-
nych stosunkach mi´dzy w∏adzà ustawo-
dawczà i wykonawczà Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o samorzàdzie terytorialnym
(Dz. U. Nr 106, poz. 488).”;

3) art. 172 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszech-
nym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28,
poz. 153), który stanowi:

„Art. 172. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 167 i 168, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

4) art. 18 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy
wprowadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 554 i Nr 160, poz. 1083), który stanowi:

„Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 1998 r.”;

5) art. 62 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), który
stanowi:

„Art. 62. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z tym ˝e:

1) art. 8—11, art. 13 i 45 wchodzà w ˝ycie
po up∏ywie 2 miesi´cy od dnia og∏osze-
nia,

2) art. 55—59 wchodzà w ˝ycie po up∏y-
wie 14 dni od dnia og∏oszenia.”;

6) art. 3 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 1999 r. o zmianie
ustawy o S∏u˝bie Wi´ziennej oraz ustawy o Naczel-

nym Sàdzie Administracyjnym (Dz. U. z 2000 r.
Nr 2, poz. 5), które stanowià:

„Art. 3. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ do spraw
niezakoƒczonych orzeczeniami sàdów
dyscyplinarnych w dniu jej wejÊcia w ˝y-
cie. 

2. Przepisy ustawy majà równie˝ zastoso-
wanie do spraw zakoƒczonych orzecze-
niami sàdów dyscyplinarnych wydany-
mi po dniu 16 marca  1999 r.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

7) art. 32 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏to-
waniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝e-
towej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 110, poz. 1255), który stanowi:

„Art. 32. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2000 r.”;

8) art. 15 i 16 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie
ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach
przys∏ugujàcych w razie wypadków i chorób pozo-
stajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Milicji Obywatel-
skiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposa˝eniu
˝o∏nierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urz´dzie
Ochrony Paƒstwa, ustawy o Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodo-
wych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu eme-
rytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony
Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej
oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy
o S∏u˝bie Wi´ziennej oraz ustawy o Inspekcji Cel-
nej (Dz. U. Nr 81, poz. 877), które stanowià:

„Art. 15. Akty wydane na podstawie upowa˝nieƒ
ustawowych zmienianych niniejszà usta-
wà zachowujà moc do czasu ich zastàpie-
nia przez akty wydane na podstawie ni-
niejszej ustawy.

Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem art. 11, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.”;

9) art. 76 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu,
przetwarzaniu i przekazywaniu informacji krymi-
nalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r.
Nr 81, poz. 731), który stanowi:

„Art. 76. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.”;

10) art. 11 i 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce Kodeks post´powania w spra-
wach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1149), któ-
re stanowià:

„Art. 11. Po wejÊciu w ˝ycie Kodeksu post´powa-
nia w sprawach o wykroczenia przepisy,
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o których mowa w art. 5 § 3—6 i 12, sto-
suje si´ jednak do wykroczeƒ pope∏nio-
nych odpowiednio przez funkcjonariuszy
Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y
Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu i S∏u˝by
Wi´ziennej przed dniem wejÊcia w ˝ycie
tego kodeksu.”

„Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 17 paê-
dziernika 2001 r.”;

11) art. 51 i 53 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmia-
nie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Mini-
strów oraz o zakresie dzia∏ania ministrów, ustawy
o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz o zmianie
niektórych ustaw  (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), które
stanowià:

„Art. 51. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie upowa˝nieƒ zmienia-
nych niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ do dnia 30 czerwca 2002 r., zachowujà
moc przepisy dotychczasowe, je˝eli nie sà
sprzeczne z niniejszà ustawà.” 

„Art. 53. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r., z wyjàtkiem:

1) art. 14 pkt 5, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 10 stycznia 2002 r.,

2) art. 32 pkt 1 i art. 41, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 6 kwietnia   2002 r.,

3) art. 2 pkt 1 lit. b) i pkt 6, art. 5, art. 28
oraz art. 39, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2002 r.,

4) art. 12 pkt 2 oraz art. 37 pkt 1—4, pkt 5
w zakresie art. 5 ust. 2, art. 8 ust. 2
i art. 13, oraz pkt 6, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

5) art. 25 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem uzyskania przez Rzeczpospoli-
tà Polskà cz∏onkostwa w Unii Europej-
skiej.”;

12) art. 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676), który stanowi:

„Art. 235. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 227 i art. 233, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”;

13) art. 106 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepi-
sy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sà-
dów administracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´-
powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1271), który stanowi:

„Art. 106. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r., z wyjàtkiem przepisów art. 8
pkt 1 i 2, art. 10 pkt 2 i 3, art. 84 pkt 1,
art. 86 § 1, art. 87 § 2, art. 88, art. 90 § 1,
art. 91 i art. 92, które wchodzà w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.”.

Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. (poz. 1761)

Rozdzia∏ 1

Zadania i organizacja S∏u˝by Wi´ziennej

Art. 1. 1. S∏u˝ba Wi´zienna realizuje, na zasadach
okreÊlonych w Kodeksie karnym wykonawczym, zada-
nia w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolnoÊci
i tymczasowego aresztowania. 

2. S∏u˝ba Wi´zienna jest umundurowanà i uzbrojo-
nà formacjà apolitycznà podleg∏à Ministrowi Sprawie-
dliwoÊci, posiadajàcà w∏asnà struktur´ organizacyjnà.

3. Do podstawowych zadaƒ S∏u˝by Wi´ziennej na-
le˝y:

1) prowadzenie dzia∏alnoÊci resocjalizacyjnej wobec
osób skazanych na kary pozbawienia wolnoÊci,
przede wszystkim przez organizowanie pracy

sprzyjajàcej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych,
nauczania oraz zaj´ç kulturalno-oÊwiatowych;

2) wykonywanie tymczasowego aresztowania w spo-
sób zabezpieczajàcy prawid∏owy tok post´powania
karnego;

3) zapewnienie osobom skazanym na kary pozbawie-
nia wolnoÊci lub tymczasowo aresztowanym prze-
strzegania ich praw, a zw∏aszcza humanitarnych
warunków, poszanowania godnoÊci, opieki zdro-
wotnej i religijnej;

4) ochrona spo∏eczeƒstwa przed sprawcami prze-
st´pstw osadzonymi w zak∏adach karnych i aresz-
tach Êledczych;

5) zapewnienie w zak∏adach karnych i aresztach Êled-
czych porzàdku i bezpieczeƒstwa;

U S TAWA

z dnia 26 kwietnia 1996 r.

o S∏u˝bie Wi´ziennej.



6) wykonywanie aresztów zastosowanych na podsta-
wie innych przepisów oraz pomocy prawnej z tytu-
∏u umów mi´dzynarodowych.

4. S∏u˝ba Wi´zienna wspó∏dzia∏a z organami paƒ-
stwowymi i samorzàdowymi, stowarzyszeniami, orga-
nizacjami oraz instytucjami, których celem jest wspó∏-
udzia∏ w wykonywaniu kary, jak równie˝ z koÊcio∏ami,
zwiàzkami wyznaniowymi, szko∏ami wy˝szymi i pla-
cówkami naukowymi oraz osobami godnymi zaufania.

4a.1) S∏u˝ba Wi´zienna wspó∏pracuje z Szefem Kra-
jowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie
niezb´dnym do realizacji jego zadaƒ ustawowych. 

5. OkreÊlenie „osoby pozbawione wolnoÊci” ozna-
cza, w rozumieniu niniejszej ustawy, osoby pozbawio-
ne wolnoÊci w przypadkach, o których mowa w ust. 3
pkt 3 i 6.

Art. 2. Organy administracji paƒstwowej, samorzà-
du terytorialnego oraz paƒstwowe jednostki organiza-
cyjne sà obowiàzane wspó∏dzia∏aç z jednostkami orga-
nizacyjnymi S∏u˝by Wi´ziennej w zakresie i na zasa-
dach okreÊlonych w ustawie.

Art. 3. 1. Jednostkami organizacyjnymi S∏u˝by
Wi´ziennej, zwanymi dalej „jednostkami organizacyj-
nymi”, sà:

1) Centralny Zarzàd S∏u˝by Wi´ziennej; 

2) okr´gowe inspektoraty S∏u˝by Wi´ziennej; 

3) zak∏ady karne i areszty Êledcze; 

4) oÊrodki szkolenia i oÊrodki doskonalenia kadr S∏u˝-
by Wi´ziennej. 

2. W ramach jednostek organizacyjnych, o których
mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, dzia∏ajà, w razie potrzeby, szko-
∏y, szpitale, ambulatoria i apteki.

3. W jednostkach organizacyjnych mogà byç two-
rzone s∏u˝by, dzia∏y, zespo∏y i stanowiska prowadzàce
dzia∏alnoÊç, w szczególnoÊci w zakresie oddzia∏ywania
wychowawczego, nauczania i szkolenia, dzia∏alnoÊci
duszpasterskiej, zatrudnienia, ochrony, zwalczania czy-
nów mogàcych zagroziç porzàdkowi i bezpieczeƒstwu,
zapewnienia stosownych warunków bytowych i po-
mocy socjalnej, opieki medycznej i sanitarnej.

4. Jednostki organizacyjne, o których mowa
w ust. 1 pkt 3 i 4, mogà posiadaç podleg∏e oddzia∏y po-
∏o˝one w tej samej lub innej miejscowoÊci.

5. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e, w drodze zarzà-
dzenia, tworzyç, przekszta∏caç i znosiç inne ni˝ wymie-
nione w ust. 1 jednostki organizacyjne, jeÊli jest to nie-
zb´dne do realizacji zadaƒ S∏u˝by Wi´ziennej.

Art. 4. 1. Centralnym Zarzàdem S∏u˝by Wi´ziennej
oraz podleg∏ymi jednostkami organizacyjnymi kieruje
Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej podleg∏y Mini-
strowi SprawiedliwoÊci. 

2. Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej jest prze-
∏o˝onym wszystkich funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´zien-
nej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”. 

3. Dyrektora Generalnego S∏u˝by Wi´ziennej po-
wo∏uje i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów na wniosek
Ministra SprawiedliwoÊci. 

4. Zast´pców Dyrektora Generalnego S∏u˝by Wi´-
ziennej mianuje i zwalnia ze stanowiska Minister Spra-
wiedliwoÊci na wniosek Dyrektora Generalnego.

Art. 5. 1. Do zakresu dzia∏ania Dyrektora Generalne-
go S∏u˝by Wi´ziennej nale˝y w szczególnoÊci:

1) tworzenie warunków do prawid∏owego i prawo-
rzàdnego wykonywania kar pozbawienia wolnoÊci
i tymczasowego aresztowania oraz ustalanie kie-
runków pracy resocjalizacyjnej;

2) sprawowanie nadzoru nad organizacjà i realizowa-
niem zadaƒ przez jednostki organizacyjne;

3) ustalanie metod i form wykonywania zadaƒ s∏u˝bo-
wych przez funkcjonariuszy, w zakresie nieobj´tym
przepisami wydanymi na podstawie ustawy;

4) ustalanie zasad technicznego zabezpieczenia
ochronnego i bezpieczeƒstwa w zak∏adach karnych
i aresztach Êledczych;

5) kierowanie pracà Centralnego Zarzàdu S∏u˝by Wi´-
ziennej;

6) kszta∏towanie polityki kadrowej w S∏u˝bie Wi´zien-
nej i okreÊlanie szczegó∏owych zasad szkolenia
funkcjonariuszy;

7) inicjowanie badaƒ naukowych dotyczàcych zadaƒ
S∏u˝by Wi´ziennej oraz wspó∏dzia∏anie z placówka-
mi naukowymi w tym zakresie; 

8) ustalanie liczby stanowisk w okr´gowych inspekto-
ratach S∏u˝by Wi´ziennej oraz ∏àcznej liczby stano-
wisk dla podleg∏ych jednostek organizacyjnych;

9) okreÊlanie szczegó∏owych warunków bezpieczeƒ-
stwa i higieny pracy w jednostkach organizacyj-
nych;

10) ustalanie szczegó∏owych zasad wykorzystywania
zwierzàt do realizacji zadaƒ S∏u˝by Wi´ziennej;

11) ustalanie szczegó∏owych zasad gospodarowania
sk∏adnikami majàtkowymi i zapewnienie racjonal-
nego wykorzystywania Êrodków finansowych
przeznaczonych na dzia∏alnoÊç S∏u˝by Wi´ziennej.

2. Minister SprawiedliwoÊci nadaje, w drodze za-
rzàdzenia, statut Centralnemu Zarzàdowi S∏u˝by Wi´-
ziennej.

Dziennik Ustaw Nr 207 — 13191 — Poz. 1761

———————
1) Dodany przez art. 62 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o groma-

dzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji krymi-
nalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 81,
poz. 731), która wejdzie w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.



Art. 6. 1. Okr´gowym inspektoratem S∏u˝by Wi´-
ziennej kieruje dyrektor okr´gowy S∏u˝by Wi´ziennej.

2. Dyrektora okr´gowego S∏u˝by Wi´ziennej mia-
nuje, spoÊród oficerów S∏u˝by Wi´ziennej, i zwalnia ze
stanowiska Minister SprawiedliwoÊci na wniosek Dy-
rektora Generalnego S∏u˝by Wi´ziennej. 

3. Zast´pc´ dyrektora okr´gowego S∏u˝by Wi´zien-
nej mianuje, spoÊród oficerów S∏u˝by Wi´ziennej,
i zwalnia ze stanowiska Dyrektor Generalny S∏u˝by
Wi´ziennej na wniosek dyrektora okr´gowego. 

4. Do zakresu dzia∏ania dyrektora okr´gowego
S∏u˝by Wi´ziennej nale˝y w szczególnoÊci: 

1) nadzorowanie dzia∏alnoÊci podleg∏ych zak∏adów
karnych, aresztów Êledczych i oÊrodków doskona-
lenia kadr;

2) organizowanie systemu wspó∏dzia∏ania podleg∏ych
jednostek organizacyjnych w zakresie utrzymania
w nich bezpieczeƒstwa i porzàdku oraz wspó∏praca
w tym zakresie z Policjà;

3) wspó∏praca z instytucjami paƒstwowymi i samo-
rzàdowymi;

4) planowanie i rozdzielanie Êrodków finansowych; 

5) ustalanie liczby stanowisk dla podleg∏ych jedno-
stek organizacyjnych.

5. Dyrektor okr´gowy S∏u˝by Wi´ziennej jest prze-
∏o˝onym funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w podle-
g∏ych jednostkach organizacyjnych.

6. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze za-
rzàdzenia:

1) siedziby i terytorialny zasi´g dzia∏ania dyrektorów
okr´gowych S∏u˝by Wi´ziennej;

2) szczegó∏owy zakres dzia∏ania dyrektorów okr´go-
wych oraz struktur´ organizacyjnà okr´gowych in-
spektoratów S∏u˝by Wi´ziennej.

Art. 7. 1. Zasady i tryb tworzenia zak∏adów karnych
i aresztów Êledczych okreÊla odr´bna ustawa.

2. Zak∏adem karnym i aresztem Êledczym kieruje
dyrektor. 

3. Dyrektora zak∏adu karnego i dyrektora aresztu
Êledczego mianuje, spoÊród oficerów S∏u˝by Wi´zien-
nej, i zwalnia ze stanowiska Dyrektor Generalny S∏u˝-
by Wi´ziennej na wniosek w∏aÊciwego dyrektora okr´-
gowego S∏u˝by Wi´ziennej.

4. Zast´pców dyrektora zak∏adu karnego i zast´p-
ców dyrektora aresztu Êledczego mianuje, spoÊród ofi-
cerów S∏u˝by Wi´ziennej, i zwalnia ze stanowiska dy-
rektor okr´gowy S∏u˝by Wi´ziennej na wniosek dyrek-
tora tego zak∏adu karnego lub aresztu Êledczego.

5. Do zakresu dzia∏ania dyrektora zak∏adu karnego
i dyrektora aresztu Êledczego nale˝y w szczególnoÊci:

1) zapewnienie praworzàdnego wykonywania kar po-
zbawienia wolnoÊci i tymczasowego aresztowania;

2) zapewnienie bezpieczeƒstwa i porzàdku w podle-
g∏ej jednostce;

3) racjonalne wykorzystanie Êrodków finansowych;

4) zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru
i wykorzystania kadry, sta∏ego podnoszenia jej
kwalifikacji, w∏aÊciwego wykonywania obowiàz-
ków i dyscypliny; 

5) nadzorowanie dzia∏ajàcych w ramach zak∏adu
i aresztu szkó∏, szpitali i ambulatoriów;

6) wykonywanie poleceƒ wydawanych w ramach
nadzoru penitencjarnego;

7) wspó∏dzia∏anie w zakresie realizacji zadaƒ zak∏adu
lub aresztu z w∏aÊciwymi instytucjami paƒstwowy-
mi, samorzàdowymi i spo∏ecznymi oraz koÊcio∏a-
mi, zwiàzkami wyznaniowymi i osobami godnymi
zaufania. 

6. Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej ustala
szczegó∏owy zakres dzia∏ania dyrektorów oraz struktu-
r´ organizacyjnà zak∏adów karnych i aresztów Êled-
czych. 

Art. 8. 1. W oÊrodkach szkolenia S∏u˝by Wi´ziennej
prowadzi si´ szkolenie podoficerów, chorà˝ych i ofice-
rów S∏u˝by Wi´ziennej.

2. OÊrodkiem szkolenia i oÊrodkiem doskonalenia
kadr S∏u˝by Wi´ziennej kieruje komendant. 

3. Komendanta oÊrodka szkolenia i komendanta
oÊrodka doskonalenia kadr mianuje, spoÊród oficerów
S∏u˝by Wi´ziennej, i zwalnia ze stanowiska Dyrektor
Generalny S∏u˝by Wi´ziennej. 

4. Zast´pców komendanta oÊrodka szkolenia i za-
st´pców komendanta oÊrodka doskonalenia kadr mia-
nuje i zwalnia ze stanowiska Dyrektor Generalny S∏u˝-
by Wi´ziennej.

5. Minister SprawiedliwoÊci tworzy, przekszta∏ca
i znosi, w drodze zarzàdzenia, oÊrodki szkolenia
i oÊrodki doskonalenia kadr S∏u˝by Wi´ziennej.

6. Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej nadaje
statuty ustalajàce zakres dzia∏ania komendantów
oÊrodków szkolenia i oÊrodków doskonalenia kadr oraz
struktur´ organizacyjnà oÊrodków.

Art. 9. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych:
dyrektorzy okr´gowi S∏u˝by Wi´ziennej, dyrektorzy za-
k∏adów karnych i aresztów Êledczych oraz komendanci
oÊrodków szkolenia i oÊrodków doskonalenia kadr sà
prze∏o˝onymi funkcjonariuszy i pracowników tych jed-
nostek. 
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2. Komendanci oÊrodków szkolenia i oÊrodków do-
skonalenia kadr sà prze∏o˝onymi funkcjonariuszy szko-
lonych w tych oÊrodkach.

3. Prze∏o˝onym jest tak˝e inny funkcjonariusz lub
pracownik kierujàcy okreÊlonym odcinkiem s∏u˝by lub
dzia∏alnoÊcià albo wyznaczony przez kierownika jed-
nostki organizacyjnej.

Art. 10. 1. W jednostkach organizacyjnych pe∏nià
s∏u˝b´ funkcjonariusze oraz mogà byç zatrudnieni pra-
cownicy.

2. Pracownikom wykonujàcym obowiàzki w sta∏ym
i bezpoÊrednim kontakcie z osobami pozbawionymi
wolnoÊci przys∏uguje z tego tytu∏u, obok wynagrodze-
nia wynikajàcego z odr´bnych przepisów, dodatek do
wynagrodzenia. 

3.2) Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, tryb przyznawania i wysokoÊç do-
datku, o którym mowa w ust. 2, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci stanowiska i funkcje, których zajmowanie lub
pe∏nienie uprawnia do dodatku, a tak˝e wymiar czasu
pracy w bezpoÊrednim kontakcie z osobami pozbawio-
nymi wolnoÊci majàcy wp∏yw na prawo do dodatku
i jego wysokoÊç.

4.2) Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, stanowiska, na których mogà pe∏niç s∏u˝-
b´ wy∏àcznie funkcjonariusze, uwzgl´dniajàc jednostki
organizacyjne i rodzaje tych stanowisk oraz specyfik´
zadaƒ na poszczególnych stanowiskach.

5.3) Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, rodzaje i wykaz stanowisk, na których pracownicy,
o których mowa w ust. 1, sà zatrudniani na zasadach
okreÊlonych w przepisach o pracownikach urz´dów
paƒstwowych, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci charak-
ter wykonywanych prac oraz jednostki organizacyjne,
w których te prace sà wykonywane.

Art. 11. Okres s∏u˝by funkcjonariusza i okres za-
trudnienia pracownika traktuje si´ jako prac´ o szcze-

gólnym charakterze w rozumieniu przepisów o zaopa-
trzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin4). 

Art. 12. Funkcjonariusze i pracownicy powinni wy-
kazywaç si´ odpowiednim przygotowaniem ogólnym
i zawodowym, doÊwiadczeniem oraz wysokim pozio-
mem moralnym, systematycznie dokszta∏caç si´ i pod-
nosiç kwalifikacje zawodowe. W post´powaniu wobec
osób pozbawionych wolnoÊci obowiàzani sà:

1) kierowaç si´ zasadami praworzàdnoÊci, bezstron-
noÊci oraz humanizmu; 

2) szanowaç ich prawa i godnoÊç;

3) dok∏adaç staraƒ, aby wykonanie kary przyczynia∏o
si´ do przygotowania skazanych do ˝ycia w spo∏e-
czeƒstwie; 

4) pomagaç w poszukiwaniu rozwiàzania ich proble-
mów;

5) oddzia∏ywaç pozytywnie swoim w∏asnym przyk∏a-
dem.

Art. 13. 1. Funkcjonariusze i pracownicy nie mogà
uczestniczyç w takiej dzia∏alnoÊci, która podwa˝a ich
autorytet urz´dowy lub w której wykorzystuje si´ infor-
macje o charakterze s∏u˝bowym do celów pozas∏u˝bo-
wych.

2. Funkcjonariuszom i pracownikom zabrania si´
w szczególnoÊci: 

1) utrzymywania innych ni˝ wynikajàce z obowiàzków
s∏u˝bowych kontaktów z osobami pozbawionymi
wolnoÊci, je˝eli mo˝e to stanowiç zagro˝enie dla
w∏aÊciwego przebiegu s∏u˝by lub jej dobrego imie-
nia; 

2) udzielania osobom nieupowa˝nionym informacji
dotyczàcych osób pozbawionych wolnoÊci, tak˝e
po ich zwolnieniu.

Art. 14. 1. Funkcjonariusze mogà zrzeszaç si´
w zwiàzku zawodowym funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´-
ziennej.

2. Przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwiàz-
kach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854,
Nr 100, poz. 1080 i Nr 128, poz. 1405 oraz z 2002 r.
Nr 135, poz. 1146 i Nr 153, poz. 1271) stosuje si´ odpo-
wiednio, z tym ˝e w S∏u˝bie Wi´ziennej mo˝e dzia∏aç
tylko jeden zwiàzek zawodowy i zwiàzek ten nie ma
prawa do strajku. Dzia∏ania zwiàzku nie mogà zmierzaç
do ograniczenia uprawnieƒ osób pozbawionych wol-
noÊci.

Art. 15. 1. Ustanawia si´ odznak´ „Za zas∏ugi w pra-
cy penitencjarnej”. 
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2) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 1 lit. a ustawy

z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym
obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o od-
szkodowaniach przys∏ugujàcych w razie wypadków i cho-
rób pozostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Milicji Obywatel-
skiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i woj-
skowych oraz ich rodzin, ustawy o uposa˝eniu ˝o∏nierzy,
ustawy o Policji, ustawy o Urz´dzie Ochrony Paƒstwa,
ustawy o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, ustawy o kontroli
skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy
zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu eme-
rytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin,
ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, ustawy o S∏u˝bie Wi´ziennej oraz ustawy o In-
spekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 8 listopada 2001 r.

3) Dodany przez art. 12 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

———————
4) Obecnie: przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, stosownie do art. 192 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.



2. Odznaka, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç nada-
wana funkcjonariuszom lub pracownikom wyró˝niajà-
cym si´ szczególnymi osiàgni´ciami w s∏u˝bie lub pra-
cy. Odznaka mo˝e byç nadawana tak˝e innym osobom.

3. Odznak´ „Za zas∏ugi w pracy penitencjarnej” na-
daje Minister SprawiedliwoÊci.

4.5) Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owy tryb nadawania oraz wzór
odznaki, o której mowa w ust. 3, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci kryteria stosowane przy nadawaniu
odznaki oraz jej rodzaje.

Art. 16. Ustawa bud˝etowa okreÊla dochody i wy-
datki zwiàzane z funkcjonowaniem S∏u˝by Wi´ziennej.

Art. 16a.6) 1. Jednostki organizacyjne mogà two-
rzyç Êrodki specjalne na zasadach okreÊlonych w od-
r´bnych przepisach.

2. Ârodki specjalne mogà byç tworzone:

1) ze Êrodków, o których mowa w art. 43 § 1 ustawy
— Kodeks karny wykonawczy, przydzielonych
przez Ministra SprawiedliwoÊci;

2) z przychodów niewyodr´bnionej organizacyjnie
z jednostki dzia∏alnoÊci ubocznej, pochodzàcych:

a) z zagospodarowania terenów, obiektów i sprz´-
tu jednostki,

b) z produktu pracy nak∏adczej wykonywanej przez
osoby pozbawione wolnoÊci,

c) z prowadzonej dzia∏alnoÊci w zakresie us∏ug.

3. Ârodki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, przezna-
cza si´ na finansowanie pomocy osobom pozbawio-
nym wolnoÊci, zwalnianym z zak∏adów karnych i aresz-
tów Êledczych oraz ich rodzinom.

4. Ârodki, o których mowa w ust. 2 pkt 2, przezna-
cza si´ na pokrycie kosztów prowadzenia dzia∏alnoÊci,
remonty i konserwacj´ obiektów oraz zakup wyposa˝e-
nia i popraw´ warunków w jednostkach organizacyj-
nych. 

Art. 17.7) Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia:

1) wzory umundurowania, oznaki s∏u˝by, dystynkcje
i znaki identyfikacyjne funkcjonariuszy oraz wzory
wyposa˝enia specjalnego, z uwzgl´dnieniem po-
dzia∏u umundurowania na letnie i zimowe oraz
s∏u˝bowe i wyjÊciowe, sk∏adników umundurowa-
nia i wyposa˝enia specjalnego, kroju i barwy tych
sk∏adników, wzorów oznak s∏u˝by i dystynkcji na
poszczególnych sk∏adnikach umundurowania oraz
wzorów znaków identyfikacyjnych;

2) zasady i sposób noszenia umundurowania oraz or-
derów, odznaczeƒ, medali, odznak i znaków identy-
fikacyjnych, z uwzgl´dnieniem okresów noszenia
umundurowania letniego i zimowego, w których
funkcjonariusze noszà umundurowanie wyjÊcio-
we, sposobu noszenia poszczególnych sk∏adników
umundurowania i wyposa˝enia specjalnego, a tak-
˝e ze wskazaniem umiejscowienia oznak s∏u˝by
i dystynkcji oraz znaków identyfikacyjnych na
sk∏adnikach umundurowania, jak równie˝ wskaza-
niem miejsca i kolejnoÊci noszenia orderów, od-
znaczeƒ, medali i ich baretek;

3) wzory legitymacji s∏u˝bowej i innych dokumentów
funkcjonariusza, organy w∏aÊciwe do ich wydawa-
nia oraz zasady dokonywania wpisów w tych doku-
mentach, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci okres
wa˝noÊci legitymacji, okolicznoÊci uzasadniajàce
jej wymian´ i zwrot, zadania prze∏o˝onych w zakre-
sie wydawania legitymacji i dokonywania w niej
wpisów, treÊç legitymacji, a tak˝e regulacje doty-
czàce innych dokumentów, w tym zw∏aszcza doku-
mentów uprawniajàcych do Êwiadczeƒ lekarskich;

4) zasady naliczeƒ etatowych w S∏u˝bie Wi´ziennej —
poprzez ustalenie ogólnych kryteriów naliczania
liczby etatów w jednostkach organizacyjnych w ra-
mach liczby etatów kalkulacyjnych funkcjonariuszy
wynikajàcej z ustawy bud˝etowej, a tak˝e kryteriów
szczególnych dla zak∏adów karnych, aresztów Êled-
czych oraz oÊrodków szkolenia i doskonalenia kadr
S∏u˝by Wi´ziennej, uwzgl´dniajàcych specyfik´
potrzeb w zakresie obsady kadrowej ka˝dego z tych
rodzajów jednostek;

5) uzbrojenie S∏u˝by Wi´ziennej, z uwzgl´dnieniem
rodzajów broni i Êrodków ochrony stosowanych
przez funkcjonariuszy w czasie pe∏nienia obowiàz-
ków s∏u˝bowych na poszczególnych stanowiskach
s∏u˝bowych w ró˝nych rodzajach jednostek organi-
zacyjnych;

6) normy umundurowania i wyposa˝enia specjalne-
go funkcjonariuszy, okreÊlajàc w szczególnoÊci for-
my realizacji uprawnieƒ do umundurowania i wy-
posa˝enia specjalnego na poszczególnych stano-
wiskach s∏u˝bowych, z uwzgl´dnieniem specyfiki
s∏u˝by oraz okresów u˝ywalnoÊci poszczególnych
sk∏adników umundurowania i wyposa˝enia spe-
cjalnego. 

Rozdzia∏ 2

Zakres uprawnieƒ S∏u˝by Wi´ziennej

Art. 18. 1. Funkcjonariusze wykonujàc czynnoÊci
s∏u˝bowe majà prawo: 

1) legitymowania osób ubiegajàcych si´ o wst´p oraz
opuszczajàcych teren jednostek organizacyjnych,
dokonywania ich kontroli osobistej, a tak˝e prze-
glàdania zawartoÊci baga˝y oraz sprawdzania ∏a-
dunków pojazdów wje˝d˝ajàcych oraz wyje˝d˝ajà-
cych;

2) wzywania osób zak∏ócajàcych spokój i porzàdek
w bezpoÊrednim sàsiedztwie lub na terenie zak∏a-
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5) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 2 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 2.
6) Dodany przez art. 12 pkt 3 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 2.
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 4 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 2.



dów karnych i aresztów Êledczych, nawiàzujàcych
niedozwolone kontakty z osobami pozbawionymi
wolnoÊci, jak równie˝ usi∏ujàcych bez zezwolenia
funkcjonariuszy dostarczyç jakiekolwiek przedmio-
ty na teren jednostki organizacyjnej — do zaniecha-
nia takich zachowaƒ; 

3) zatrzymania na terenie jednostki organizacyjnej,
celem niezw∏ocznego przekazania Policji, osób, co
do których istnieje uzasadnione podejrzenie pope∏-
nienia czynu zabronionego pod groêbà kary;

4) usuni´cia z terenu jednostki organizacyjnej osoby,
która nie stosuje si´ do poleceƒ wydanych na pod-
stawie obowiàzujàcych przepisów; 

5) zatrzymania osób pozbawionych wolnoÊci, które
dokona∏y ucieczki z aresztu Êledczego lub zak∏adu
karnego, a tak˝e które na podstawie zezwolenia
w∏aÊciwego organu opuÊci∏y areszt Êledczy albo
zak∏ad karny i nie powróci∏y do niego w wyznaczo-
nym terminie;

6) ̋ àdania niezb´dnej pomocy od funkcjonariuszy Po-
licji, jak równie˝ zwracania si´ w nag∏ych wypad-
kach do ka˝dego obywatela o udzielenie doraênej
pomocy. 

2. CzynnoÊci wymienione w ust. 1 pkt 1—5 wyko-
nuje si´ w sposób mo˝liwie najmniej naruszajàcy do-
bra osobiste osoby, wobec której zosta∏y podj´te. 

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owy tryb dzia∏aƒ, o których mowa w ust. 1.

4. Na sposób prowadzenia czynnoÊci, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, przys∏uguje za˝alenie do
miejscowo w∏aÊciwego sàdu rejonowego, a na czyn-
noÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 5, do w∏aÊciwego
sàdu penitencjarnego.

Art. 19. 1. Funkcjonariusze podczas pe∏nienia obo-
wiàzków s∏u˝bowych sà uprawnieni do stosowania
wzgl´dem osób pozbawionych wolnoÊci Êrodków
przymusu bezpoÊredniego w postaci:

1) u˝ycia si∏y fizycznej;

2) umieszczenia w celi zabezpieczajàcej;

3) za∏o˝enia kasku ochronnego;

4) za∏o˝enia kajdan lub prowadnic;

5) za∏o˝enia pasów obezw∏adniajàcych lub kaftana
bezpieczeƒstwa; 

6) u˝ycia wodnych Êrodków obezw∏adniajàcych; 

7) u˝ycia siatki obezw∏adniajàcej; 

8) u˝ycia chemicznych Êrodków obezw∏adniajàcych; 

9) u˝ycia reflektora olÊniewajàcego; 

10) u˝ycia petard; 

11) u˝ycia pa∏ek s∏u˝bowych; 

12) u˝ycia pocisków niepenetracyjnych, miotanych
z broni palnej.

2. Ârodki przymusu bezpoÊredniego, wymienione
w ust. 1, mogà byç stosowane, je˝eli jest to konieczne,
wy∏àcznie w celu przeciwdzia∏ania: usi∏owaniu zama-
chu na ˝ycie lub zdrowie w∏asne albo innej osoby, na-
wo∏ywaniu do buntu, ra˝àcemu niepos∏uszeƒstwu,
groênemu zak∏óceniu spokoju i porzàdku, niszczeniu
mienia lub ucieczce osoby pozbawionej wolnoÊci. 

3. Ârodki przymusu bezpoÊredniego wymienione
w ust. 1 pkt 1 i 4 oraz 6—12 mogà byç stosowane tak-
˝e wobec osób innych ni˝ pozbawione wolnoÊci w ra-
zie groênego zak∏ócenia przez te osoby porzàdku na te-
renie jednostek organizacyjnych lub w przypadkach
okreÊlonych w art. 20. 

4. Wobec kobiet nie stosuje si´ Êrodków przymusu
bezpoÊredniego wymienionych w ust. 1 pkt 10—12,
a wobec kobiet ci´˝arnych lub karmiàcych — tak˝e
Êrodków wymienionych w ust. 1 pkt 5—9.

5. W uzasadnionych przypadkach mo˝na w czasie
konwojowania lub doprowadzania osoby pozbawionej
wolnoÊci zastosowaç kajdany, pas obezw∏adniajàcy
lub prowadnice w celu zapobie˝enia ucieczce tej oso-
by lub objawom jej czynnej agresywnoÊci.

6. Ârodków przymusu bezpoÊredniego nie wolno
stosowaç d∏u˝ej ni˝ wymaga tego potrzeba. 

Art. 20. Je˝eli Êrodki przymusu bezpoÊredniego
wymienione w art. 19 ust. 1 sà niewystarczajàce lub ich
u˝ycie ze wzgl´du na okolicznoÊci danego zdarzenia
nie jest mo˝liwe, funkcjonariusz ma prawo u˝ycia bro-
ni palnej lub psa s∏u˝bowego wy∏àcznie:

1) w celu odparcia bezpoÊredniego zamachu na ̋ ycie,
zdrowie lub wolnoÊç funkcjonariusza albo innej
osoby oraz w celu przeciwdzia∏ania czynnoÊciom
zmierzajàcym bezpoÊrednio do takiego zamachu;

2) przeciwko osobie niepodporzàdkowujàcej si´ we-
zwaniu do natychmiastowego porzucenia broni
palnej lub innego niebezpiecznego narz´dzia, któ-
rych u˝ycie zagroziç mo˝e ˝yciu lub zdrowiu funk-
cjonariusza albo innej osoby;

3) przeciwko osobie, która usi∏uje bezprawnie, prze-
mocà odebraç broƒ palnà funkcjonariuszowi lub
innej osobie uprawnionej do posiadania broni pal-
nej;

4) w celu odparcia niebezpiecznego, bezpoÊredniego
zamachu na obiekty zak∏adu karnego lub aresztu
Êledczego; 

5) w celu udaremnienia ucieczki osoby pozbawionej
wolnoÊci z zak∏adu karnego zamkni´tego lub aresz-
tu Êledczego; 

6) w celu odparcia bezpoÊredniego zamachu na kon-
wój ochraniajàcy osoby, broƒ palnà, amunicj´, do-
kumenty zawierajàce wiadomoÊci stanowiàce ta-
jemnic´ paƒstwowà, pieniàdze lub inne przedmio-
ty wartoÊciowe; 
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7) w celu udaremnienia ucieczki konwojowanej lub
dozorowanej osoby pozbawionej wolnoÊci, jeÊli: 

a) pozbawienie wolnoÊci nastàpi∏o w zwiàzku z po-
dejrzeniem lub stwierdzeniem pope∏nienia prze-
st´pstw: zabójstwa, rozboju, kradzie˝y rozbójni-
czej, wymuszenia rozbójniczego, umyÊlnego
ci´˝kiego uszkodzenia cia∏a, zgwa∏cenia ze
szczególnym okrucieƒstwem, podpalenia lub
umyÊlnego sprowadzenia w inny sposób nie-
bezpieczeƒstwa powszechnego dla ˝ycia lub
zdrowia, lub

b) istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e osoba po-
zbawiona wolnoÊci mo˝e u˝yç broni palnej, ma-
teria∏ów wybuchowych lub innego niebezpiecz-
nego narz´dzia;

8) w poÊcigu za osobà, wobec której u˝ycie broni 
by∏o dopuszczalne w przypadkach okreÊlonych
w pkt 1—3 oraz 5—7.

Art. 21. 1. Stosowanie Êrodków przymusu bezpo-
Êredniego, u˝ycie broni palnej lub psa s∏u˝bowego po-
winno byç odpowiednie do stopnia zagro˝enia, nast´-
powaç po uprzednim ostrze˝eniu o ich u˝yciu i w spo-
sób wyrzàdzajàcy mo˝liwie najmniejszà szkod´ oso-
bie, wzgl´dem której je zastosowano, oraz nie mo˝e
zmierzaç do pozbawienia jej ˝ycia, a tak˝e nara˝aç na
niebezpieczeƒstwo utraty ˝ycia lub zdrowia innych
osób. 

2. Ostrze˝enia przewidzianego w ust. 1 nie stosuje
si´, je˝eli zw∏oka w stosowaniu Êrodka przymusu bez-
poÊredniego, u˝yciu broni palnej lub psa s∏u˝bowego
grozi bezpoÊrednim niebezpieczeƒstwem dla ˝ycia
funkcjonariusza lub innej osoby albo zrealizowaniem
dzia∏aƒ, o których mowa w art. 20 pkt 1—3 i 6. 

Art. 22. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe warunki stosowania Êrodków
przymusu bezpoÊredniego oraz u˝ycia broni palnej lub
psa s∏u˝bowego przez funkcjonariuszy oraz sposób po-
st´powania w tym zakresie. 

Art. 23. 1. W przypadkach zagro˝enia lub narusze-
nia bezpieczeƒstwa zak∏adów karnych lub aresztów
Êledczych, S∏u˝ba Wi´zienna wspó∏dzia∏a z Policjà. 

2.8) Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych, okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, tryb wspó∏dzia∏ania,
o którym mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc w szczególno-
Êci organy obowiàzane do wspó∏dzia∏ania oraz przy-
padki i warunki u˝ycia si∏ Policji na terenie jednostek
organizacyjnych.

Art. 23a.9) S∏u˝ba Wi´zienna mo˝e gromadziç
i przetwarzaç informacje i dane osobowe, w tym tak˝e
bez zgody osób, których dotyczà, niezb´dne do realiza-
cji zadaƒ, o których mowa w art. 1 ust. 3 ustawy. 

Rozdzia∏ 3

Stosunek s∏u˝bowy funkcjonariuszy

Art. 24. 1. Funkcjonariuszem mo˝e byç obywatel
polski o nieposzlakowanej opinii, niekarany, korzysta-
jàcy z pe∏ni praw publicznych i cywilnych, posiadajàcy
co najmniej Êrednie wykszta∏cenie, odpowiednie kwa-
lifikacje zawodowe oraz zdolnoÊç fizycznà i psychicznà
do s∏u˝by w formacjach uzbrojonych. 

2. W wyjàtkowych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej
mo˝e wyraziç zgod´ na przyj´cie do S∏u˝by Wi´ziennej
osoby nieposiadajàcej Êredniego wykszta∏cenia, je˝eli
w post´powaniu kwalifikacyjnym stwierdzono, ˝e kan-
dydat wykazuje szczególne predyspozycje do S∏u˝by
Wi´ziennej.

3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊla, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb przeprowadza-
nia post´powania kwalifikacyjnego do S∏u˝by Wi´zien-
nej.

Art. 25.10) Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wymagania w zakresie wykszta∏-
cenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpo-
wiadaç funkcjonariusze, ustalajàc w szczególnoÊci wy-
magania na poszczególnych stanowiskach s∏u˝bo-
wych oraz tryb awansowania na wy˝sze stanowiska
s∏u˝bowe, z uwzgl´dnieniem zwiàzanej z tym zmiany
wymagaƒ.

Art. 26. 1. ZdolnoÊç fizycznà i psychicznà do s∏u˝by
ustalajà komisje lekarskie podleg∏e Ministrowi Spraw
Wewn´trznych11), zwane dalej „komisjami lekarskimi”. 

2.12) Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wymagania w zakresie zdol-
noÊci fizycznej i psychicznej do s∏u˝by, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci kategorie zdolnoÊci do s∏u˝by kandy-
datów oraz osób pe∏niàcych ju˝ s∏u˝b´, z uwzgl´dnie-
niem charakteru s∏u˝by oraz warunków jej pe∏nienia.

3.12) Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych, okre-
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8) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 5 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 2.
9) Dodany przez art. 60 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 30 kwietnia 1998 r.

———————
10) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 6 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
11) Obecnie: ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trz-

nych, stosownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 24 i art. 29 usta-
wy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzà-
dowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718,
Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122,
poz. 1314 i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43 i 44,
Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76,
poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113,
poz. 1207, Nr 115, poz. 1229, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr 130,
poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 41, poz. 365, Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89,
poz. 804, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 135,
poz. 1145), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

12) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 7 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2.



Êli, w drodze rozporzàdzenia, tryb orzekania o zdolno-
Êci fizycznej i psychicznej do s∏u˝by oraz w∏aÊciwoÊç
i tryb post´powania komisji lekarskich w tych spra-
wach, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci tryb kierowania
na komisje lekarskie oraz sposób post´powania
w przypadku czasowej niezdolnoÊci do s∏u˝by.

Art. 27. 1. Przed podj´ciem s∏u˝by funkcjonariusz
sk∏ada Êlubowanie wed∏ug nast´pujàcej roty: 

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, Êwiadom
podejmowanych obowiàzków funkcjonariusza
S∏u˝by Wi´ziennej Êlubuj´ uroczyÊcie: dochowaç
wiernoÊci konstytucyjnym organom Rzeczypo-
spolitej Polskiej, przestrzegaç prawa, kierowaç si´
zasadami humanizmu i poszanowania godnoÊci
ludzkiej, stawiajàc siebie i swoje si∏y do dyspozy-
cji s∏u˝by, przyczyniaç si´ do realizacji zadaƒ S∏u˝-
by Wi´ziennej.

Âlubuj´: przestrzegaç dyscypliny s∏u˝bowej, ta-
jemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej, rzetelnie i su-
miennie wykonywaç powierzone mi zadania i po-
lecenia prze∏o˝onych, dbaç o honor i dobre imi´
s∏u˝by oraz przestrzegaç zasad etyki zawodowej.”

2.13) Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, ceremonia∏ sk∏adania Êlubowania,
uwzgl´dniajàc warunki, tryb i termin sk∏adania Êlubo-
wania przez funkcjonariuszy, organy uprawnione do
przyjmowania Êlubowania oraz wzór formularza aktu
Êlubowania.

Art. 28. 1. Stosunek s∏u˝bowy funkcjonariusza po-
wstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowol-
nego zg∏oszenia si´ do s∏u˝by. 

2. Poczàtek s∏u˝by liczy si´ od dnia okreÊlonego
w decyzji o mianowaniu funkcjonariusza na stanowi-
sko s∏u˝bowe. 

3. Mianowanie mo˝e nastàpiç po odbyciu zasadni-
czej s∏u˝by wojskowej albo po przeniesieniu do rezer-
wy. 

4. Warunku okreÊlonego w ust. 3 nie stosuje si´ do
kobiet. 

5. Decyzja o mianowaniu funkcjonariusza na stano-
wisko s∏u˝bowe powinna w szczególnoÊci okreÊlaç: 

1) stanowisko i miejsce pe∏nienia s∏u˝by; 

2) termin rozpocz´cia s∏u˝by; 

3) uposa˝enie. 

Art. 29. 1. Osob´ zg∏aszajàcà si´ do podj´cia s∏u˝by
w S∏u˝bie Wi´ziennej mianuje si´ funkcjonariuszem
w s∏u˝bie przygotowawczej na okres 2 lat. 

2. Okres s∏u˝by przygotowawczej ma na celu przy-
gotowanie i wyszkolenie funkcjonariusza oraz spraw-

dzenie, czy cechy osobiste, charakter i zdolnoÊci uza-
sadniajà jego przydatnoÊç do s∏u˝by.

3. Po odbyciu s∏u˝by przygotowawczej funkcjona-
riusza mianuje si´ na sta∏e, je˝eli uzyska pozytywnà
opini´ s∏u˝bowà potwierdzajàcà osiàgni´cie celów,
o których mowa w ust. 2.

4. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi
kwalifikacjami funkcjonariusza, który ponadto ukoƒ-
czy∏ odpowiednie przeszkolenie zawodowe, Dyrektor
Generalny S∏u˝by Wi´ziennej, na wniosek prze∏o˝one-
go w∏aÊciwego w sprawach osobowych, mo˝e skróciç
okres s∏u˝by przygotowawczej funkcjonariusza.

5. W razie przerwy w wykonywaniu przez funkcjo-
nariusza obowiàzków s∏u˝bowych, trwajàcej d∏u˝ej ni˝
3 miesiàce, prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobo-
wych funkcjonariusza mo˝e odpowiednio przed∏u˝yç
okres jego s∏u˝by przygotowawczej, nie wi´cej jednak
ni˝ o 12 miesi´cy. 

6. Okres s∏u˝by przygotowawczej ulega przed∏u˝e-
niu do czasu prawomocnego zakoƒczenia prowadzo-
nego przeciwko funkcjonariuszowi post´powania kar-
nego lub dyscyplinarnego.

7. Do funkcjonariuszy mianowanych na okres s∏u˝-
by przygotowawczej stosuje si´ przepisy dotyczàce
funkcjonariuszy mianowanych na sta∏e, je˝eli ustawa
nie stanowi inaczej. 

Art. 30. 1. Osobom, które stosownie do przepisów
o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej odbywajà çwiczenia w jednostkach organiza-
cyjnych na podstawie przydzia∏ów organizacyjno-mo-
bilizacyjnych, przys∏ugujà, w zakresie przydzielonych
im zadaƒ, uprawnienia i obowiàzki funkcjonariuszy
okreÊlone w rozdziale 2.

2. Wyznaczenie do realizacji zadaƒ, o których mo-
wa w ust. 1, mo˝e nastàpiç wy∏àcznie po uprzednim
sprawdzeniu kwalifikacji osoby odbywajàcej çwicze-
nia.

Art. 31. 1. Prze∏o˝onymi w∏aÊciwymi w sprawach
osobowych funkcjonariuszy sà: 

1) Minister SprawiedliwoÊci — w odniesieniu do Dy-
rektora Generalnego S∏u˝by Wi´ziennej i zast´p-
ców Dyrektora Generalnego, z zastrze˝eniem art. 4
ust. 3;

2) Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej — w odnie-
sieniu do funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´
w Centralnym Zarzàdzie S∏u˝by Wi´ziennej, dyrek-
torów okr´gowych S∏u˝by Wi´ziennej, z zastrze˝e-
niem art. 6 ust. 2, zast´pców dyrektorów okr´go-
wych S∏u˝by Wi´ziennej, dyrektorów zak∏adów
karnych i aresztów Êledczych, a tak˝e komendan-
tów oÊrodków szkolenia i komendantów oÊrodków
doskonalenia kadr oraz ich zast´pców; 

3) dyrektorzy okr´gowi S∏u˝by Wi´ziennej — w odnie-
sieniu do funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´
w okr´gowym inspektoracie S∏u˝by Wi´ziennej
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oraz zast´pców dyrektorów zak∏adów karnych
i aresztów Êledczych po∏o˝onych na terenie dzia∏a-
nia tych dyrektorów okr´gowych, z zastrze˝eniem
art. 43 ust. 1;

4) dyrektorzy zak∏adów karnych i aresztów Êledczych,
komendanci oÊrodków szkolenia i oÊrodków do-
skonalenia kadr — w odniesieniu do funkcjonariu-
szy pe∏niàcych s∏u˝b´ w tych jednostkach organiza-
cyjnych, z zastrze˝eniem pkt 2 i 3 oraz art. 43 ust. 1.

2. Przez sprawy osobowe, o których mowa w ust. 1,
nale˝y rozumieç: mianowanie funkcjonariuszy na sta-
nowiska, przenoszenie i zwalnianie ze stanowisk, za-
wieszanie w czynnoÊciach s∏u˝bowych, zwalnianie ze
s∏u˝by, ustalanie uposa˝enia oraz inne konieczne czyn-
noÊci zwiàzane z powstaniem, zmianà, rozwiàzaniem
stosunku s∏u˝bowego oraz realizacjà wynikajàcych
z treÊci tego stosunku s∏u˝bowego uprawnieƒ i obo-
wiàzków funkcjonariuszy.

3.14) Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owy zakres spraw osobowych
oraz w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych w tych sprawach,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci w∏aÊciwoÊç prze∏o˝o-
nych w stosunku do funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´
w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oraz
delegowanych do pe∏nienia s∏u˝by poza S∏u˝bà Wi´-
ziennà.

4. Od decyzji w sprawach osobowych s∏u˝y odwo-
∏anie do odpowiedniego wy˝szego prze∏o˝onego,
zgodnie z ust. 1, na zasadach i w terminach okreÊlo-
nych w Kodeksie post´powania administracyjnego,
a od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Dyrek-
tora Generalnego S∏u˝by Wi´ziennej — odwo∏anie do
Ministra SprawiedliwoÊci. Wy˝szy prze∏o˝ony z urz´du
uchyla decyzj´ wydanà z naruszeniem prawa.

Art. 32. 1. Czas s∏u˝by funkcjonariusza jest okreÊlo-
ny wymiarem jego obowiàzków, z uwzgl´dnieniem
prawa do wypoczynku. 

2.15) Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb ustalania i szczegó∏owe zasady
rozk∏adu czasu s∏u˝by, okreÊlajàc, na czym polega jed-
nozmianowy i wielozmianowy rozk∏ad czasu s∏u˝by,
oraz sposób udzielania czasu wolnego za pe∏nienie
s∏u˝by poza rozk∏adem.

Art. 33. 1. Funkcjonariusz podlega opiniowaniu
s∏u˝bowemu nie rzadziej ni˝ co 4 lata. 

2. Funkcjonariusz zapoznaje si´ z opinià s∏u˝bowà
w ciàgu 14 dni od jej sporzàdzenia. Funkcjonariusz mo-
˝e w terminie 14 dni od zapoznania si´ z opinià wnieÊç
odwo∏anie do wy˝szego prze∏o˝onego. 

3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊla, w drodze roz-
porzàdzenia, zasady opiniowania funkcjonariuszy, za-

poznawania z opinià, a tak˝e tryb wnoszenia oraz roz-
patrywania odwo∏aƒ od opinii s∏u˝bowych. 

Art. 34. 1. Funkcjonariusz mo˝e byç z urz´du prze-
niesiony do pe∏nienia s∏u˝by albo delegowany na
okres do 6 miesi´cy do czasowego pe∏nienia s∏u˝by
w innej jednostce organizacyjnej w przypadkach uza-
sadnionych wa˝nymi potrzebami s∏u˝by; ponowne lub
dalsze delegowanie przed up∏ywem 2 lat wymaga zgo-
dy funkcjonariusza. Funkcjonariusz mo˝e byç przenie-
siony równie˝ na w∏asnà proÊb´, je˝eli nie stojà temu
na przeszkodzie wzgl´dy s∏u˝bowe.

2. Przeniesienia albo delegowania dokonuje prze-
∏o˝ony uprawniony do mianowania funkcjonariusza.
Przeniesienia albo delegowania do innej jednostki or-
ganizacyjnej podleg∏ej temu samemu dyrektorowi
okr´gowemu S∏u˝by Wi´ziennej dokonuje ten dyrek-
tor, a do jednostki podleg∏ej innemu dyrektorowi okr´-
gowemu — Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej. Na
kursy i do szkó∏ S∏u˝by Wi´ziennej deleguje funkcjona-
riusza kierownik jednostki organizacyjnej. 

3. Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej mo˝e de-
legowaç funkcjonariusza, na czas okreÊlony i za jego
zgodà, do pe∏nienia s∏u˝by poza S∏u˝bà Wi´ziennà. 

4.16) Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki i tryb delegowania do pe∏nie-
nia s∏u˝by poza S∏u˝bà Wi´ziennà, przyznawania upo-
sa˝enia oraz innych Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych funk-
cjonariuszowi w czasie delegowania, uwzgl´dniajàc
charakter zadaƒ s∏u˝bowych poza S∏u˝bà Wi´ziennà,
do których funkcjonariusz mo˝e byç delegowany, orga-
ny uprawnione do wyst´powania z wnioskiem o dele-
gowanie funkcjonariusza, sposób wyra˝ania przez nie-
go zgody na delegowanie, tryb post´powania w przy-
padku zmiany warunków delegowania, uprawnienia
i Êwiadczenia przys∏ugujàce funkcjonariuszowi w tym
czasie, w szczególnoÊci w zakresie ustalania i wyp∏aty
uposa˝enia oraz prawa do urlopu, a tak˝e tryb i sposób
odwo∏ania funkcjonariusza z delegowania oraz zwol-
nienia funkcjonariusza przez instytucj´ ze stanowiska,
które zajmowa∏ w niej podczas delegowania.

Art. 35. Funkcjonariuszowi mo˝na powierzyç pe∏-
nienie obowiàzków s∏u˝bowych na innym stanowisku
w tej samej miejscowoÊci, na czas nieprzekraczajàcy
12 miesi´cy; w takim przypadku uposa˝enie funkcjona-
riusza nie mo˝e byç obni˝one. 

Art. 36. 1. Funkcjonariusza przenosi si´ na ni˝sze
stanowisko s∏u˝bowe w razie wymierzenia kary dyscy-
plinarnej przeniesienia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe. 

2. Funkcjonariusza mo˝na przenieÊç na ni˝sze sta-
nowisko s∏u˝bowe w nast´pujàcych przypadkach: 

1) orzeczenia przez komisj´ lekarskà trwa∏ej niezdol-
noÊci do pe∏nienia s∏u˝by na zajmowanym stano-
wisku, je˝eli nie ma mo˝liwoÊci mianowania go na
stanowisko równorz´dne;

Dziennik Ustaw Nr 207 — 13198 — Poz. 1761

———————
14) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 9 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
15) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 10 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.

———————
16) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 11 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.



2) nieprzydatnoÊci na zajmowanym stanowisku,
stwierdzonej w opinii s∏u˝bowej;

3) niewywiàzywania si´ z obowiàzków s∏u˝bowych na
zajmowanym stanowisku, stwierdzonego w okre-
sie s∏u˝by sta∏ej w dwóch kolejnych opiniach s∏u˝-
bowych, mi´dzy którymi up∏yn´∏o co najmniej
6 miesi´cy;

4) likwidacji zajmowanego stanowiska, je˝eli nie ma
mo˝liwoÊci mianowania funkcjonariusza na rów-
norz´dne stanowisko.

3. Funkcjonariusza mo˝na przenieÊç na ni˝sze sta-
nowisko s∏u˝bowe równie˝ na jego proÊb´. 

Art. 37. 1. Funkcjonariusza zawiesza si´ w czynno-
Êciach s∏u˝bowych w razie tymczasowego aresztowa-
nia lub wszcz´cia przeciwko niemu post´powania kar-
nego w sprawie o przest´pstwo umyÊlne Êcigane
z urz´du. 

2. Funkcjonariusza mo˝na zawiesiç w czynnoÊciach
s∏u˝bowych w razie wszcz´cia przeciwko niemu post´-
powania karnego w sprawie o przest´pstwo nieumyÊl-
ne, Êcigane z urz´du, lub post´powania dyscyplinarne-
go, je˝eli jest to celowe z uwagi na dobro post´powa-
nia lub dobro s∏u˝by. 

3. Zawieszenie mo˝e nastàpiç na czas nie d∏u˝szy
ni˝ 3 miesiàce. W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach okres zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych
mo˝na przed∏u˝yç do czasu prawomocnego zakoƒcze-
nia post´powania karnego. 

Art. 38. Funkcjonariusz mo˝e byç skierowany,
z urz´du lub na jego proÊb´, do komisji lekarskiej w ce-
lu okreÊlenia stanu zdrowia oraz ustalenia zdolnoÊci fi-
zycznej i psychicznej do s∏u˝by, jak równie˝ zwiàzku po-
szczególnych schorzeƒ ze s∏u˝bà. 

Art. 38a.17) Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb ustalania okolicznoÊci
i przyczyn wypadków pozostajàcych w zwiàzku z pe∏-
nieniem s∏u˝by przez funkcjonariuszy, a tak˝e wyso-
koÊç przys∏ugujàcego odszkodowania, uwzgl´dniajàc
podmioty w∏aÊciwe do ustalania okolicznoÊci i przy-
czyn wypadków, a tak˝e tryb post´powania, z uwzgl´d-
nieniem w szczególnoÊci interesów osób poszkodowa-
nych, szczegó∏owe zasady korzystania z opinii bieg∏ych
i sposób obliczania przys∏ugujàcego odszkodowania.

Art. 39. 1. Stosunek s∏u˝bowy ustaje z dniem okre-
Êlonym w decyzji o zwolnieniu funkcjonariusza ze s∏u˝-
by.

2. Funkcjonariusza zwalnia si´ ze s∏u˝by w przypad-
kach: 

1) orzeczenia przez komisj´ lekarskà trwa∏ej niezdol-
noÊci do s∏u˝by; 

2) nieprzydatnoÊci do s∏u˝by, stwierdzonej w opinii
s∏u˝bowej w okresie s∏u˝by przygotowawczej; 

3) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze
s∏u˝by; 

4) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu na kar´
pozbawienia wolnoÊci, je˝eli wykonanie tej kary
nie zosta∏o warunkowo zawieszone, lub za prze-
st´pstwo umyÊlne, Êcigane z urz´du; 

5) utraty obywatelstwa polskiego;

6) pisemnego zg∏oszenia przez niego wystàpienia ze
s∏u˝by.

3. Funkcjonariusza mo˝na zwolniç ze s∏u˝by w przy-
padkach: 

1) niewywiàzywania si´ z obowiàzków s∏u˝bowych
w okresie odbywania s∏u˝by sta∏ej, stwierdzonego
w dwóch kolejnych opiniach, mi´dzy którymi up∏y-
n´∏o co najmniej 6 miesi´cy; 

2) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za prze-
st´pstwo inne ni˝ okreÊlone w ust. 2 pkt 4; 

3) powo∏ania do innej s∏u˝by paƒstwowej; 

4) nabycia prawa do emerytury z tytu∏u osiàgni´cia
30 lat wys∏ugi emerytalnej;

5) gdy wymaga tego wa˝ny interes s∏u˝by; 

6) likwidacji jednostki organizacyjnej lub jej reorgani-
zacji po∏àczonej ze zmniejszeniem obsady etato-
wej, je˝eli przeniesienie funkcjonariusza do innej
jednostki lub na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe nie
jest mo˝liwe;

7) gdy nie wyrazi∏ zgody na przeniesienie na ni˝sze
stanowisko w przypadkach okreÊlonych w pkt 6
oraz art. 36 ust. 2.

4. Zwolnienie funkcjonariusza ze s∏u˝by z przyczy-
ny okreÊlonej w ust. 3 pkt 2 i 5 mo˝e nastàpiç jedynie
na podstawie decyzji Dyrektora Generalnego S∏u˝by
Wi´ziennej.

5. Funkcjonariusza zwalnia si´ ze s∏u˝by w terminie
do 3 miesi´cy od dnia pisemnego zg∏oszenia przez nie-
go wystàpienia ze s∏u˝by. 

6. W przypadkach okreÊlonych w ust. 3 pkt 6 zwol-
nienie ze s∏u˝by sta∏ej mo˝e nastàpiç po up∏ywie 6 mie-
si´cy, a w przypadku s∏u˝y przygotowawczej — po
up∏ywie 3 miesi´cy od dnia podj´cia decyzji o likwida-
cji jednostki organizacyjnej lub jej reorganizacji.

7. O planowanym zwolnieniu funkcjonariusza ze
s∏u˝by z przyczyny okreÊlonej w ust. 3 pkt 4 uprzedza
si´ funkcjonariusza co najmniej na 6 miesi´cy przed
terminem jego zwolnienia.

Art. 40. W razie uchylenia prawomocnego wyroku
skazujàcego albo w razie uchylenia kary dyscyplinarnej
przeniesienia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe lub kary
wydalenia ze s∏u˝by — podlegajà uchyleniu skutki, ja-
kie wynikn´∏y dla funkcjonariusza w zwiàzku z przenie-
sieniem na ni˝sze stanowisko lub zwolnieniem ze s∏u˝-
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by; o uchyleniu innych skutków decyduje Dyrektor Ge-
neralny S∏u˝by Wi´ziennej. 

Art. 41. 1. Zwolnienie funkcjonariusza ze s∏u˝by na
podstawie art. 39 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1 i 4 nie mo-
˝e nastàpiç przed up∏ywem 12 miesi´cy od dnia zaprze-
stania s∏u˝by z powodu ob∏o˝nej choroby, chyba ˝e
funkcjonariusz pisemnie zg∏osi wystàpienie ze s∏u˝by. 

2. Zwolnienie funkcjonariusza ze s∏u˝by na podsta-
wie art. 39 ust. 2 pkt 2—4 oraz ust. 3 pkt 2 nie mo˝e na-
stàpiç przed up∏ywem 3 miesi´cy od dnia zaprzestania
s∏u˝by z powodu ob∏o˝nej choroby, chyba ˝e funkcjo-
nariusz pisemnie zg∏osi wystàpienie ze s∏u˝by. 

3. Przed zwolnieniem funkcjonariusza ze s∏u˝by na
podstawie art. 39 ust. 3 pkt 5 zasi´ga si´ opinii w∏aÊci-
wego organu statutowego zwiàzku zawodowego,
o którym mowa w art. 14.

Art. 42. 1. Funkcjonariusza-kobiety nie mo˝na
w okresie cià˝y i w czasie urlopu macierzyƒskiego
zwolniç ze s∏u˝by, z wyjàtkiem przypadków okreÊlo-
nych w art. 39 ust. 2 pkt 3, 4 i 6 oraz ust. 3 pkt 2, 3, 5 i 6.

2. W razie zwolnienia funkcjonariusza-kobiety ze
s∏u˝by na podstawie art. 39 ust. 3 pkt 5 i 6, przys∏uguje
jej do koƒca urlopu macierzyƒskiego Êwiadczenie pie-
ni´˝ne w wysokoÊci okreÊlonej w art. 113 ust. 1.

3. Funkcjonariuszowi zwolnionemu w okresie urlo-
pu wychowawczego na podstawie art. 39 ust. 3 pkt 5 i 6
przys∏ugujà do koƒca okresu, na który ten urlop zosta∏
udzielony:

1) Êwiadczenie pieni´˝ne, wyp∏acane na zasadach
obowiàzujàcych przy wyp∏acaniu zasi∏ku wycho-
wawczego;

2) inne uprawnienia przewidziane dla pracowników
zwalnianych z pracy w czasie urlopu wychowaw-
czego z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy. 

Art. 43. 1. Oficerów zwalnia ze s∏u˝by Dyrektor Ge-
neralny S∏u˝by Wi´ziennej.

2. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze s∏u˝by
powinna w szczególnoÊci okreÊlaç: 

1) dat´ zwolnienia; 

2) tryb zwolnienia (podstaw´ prawnà); 

3) uzasadnienie;

4) pouczenie o Êrodkach odwo∏awczych.

Art. 44. 1. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze s∏u˝-
by wydaje si´ niezw∏ocznie Êwiadectwo s∏u˝by oraz, na
jego wniosek, w terminie 7 dni, opini´ o s∏u˝bie. 

2. Funkcjonariusz mo˝e ˝àdaç sprostowania Êwia-
dectwa s∏u˝by oraz odwo∏aç si´ do wy˝szego prze∏o˝o-
nego od opinii o s∏u˝bie, w terminie 7 dni od dnia jej
dor´czenia. 

3.18) Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, dane, które nale˝y podaç w Êwiadec-
twie s∏u˝by, a tak˝e tryb wydawania i prostowania tych
Êwiadectw, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci tryb przy-
znawania i wysokoÊç odszkodowania z tytu∏u szkody
wyrzàdzonej niewydaniem w terminie lub wydaniem
niew∏aÊciwego Êwiadectwa s∏u˝by, oraz wzór Êwiadec-
twa s∏u˝by.

Art. 45. 1. Z dniem uchylenia lub stwierdzenia nie-
wa˝noÊci decyzji o zwolnieniu ze s∏u˝by funkcjonariu-
sza mianuje si´ na stanowisko zajmowane ostatnio lub
równorz´dne. 

2. Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, zobo-
wiàzany jest niezw∏ocznie zg∏osiç si´ do s∏u˝by.

3. Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, naby-
wa prawo do uposa˝enia z dniem podj´cia s∏u˝by lub
przedstawienia dokumentu stwierdzajàcego niezdol-
noÊç do s∏u˝by z powodu choroby.

4. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, Êwiadcze-
nia funkcjonariusza za okres pozostawania poza s∏u˝bà
sà ograniczone do uposa˝enia nale˝nego na stanowi-
sku zajmowanym przed zwolnieniem ze s∏u˝by, za
okres nieprzekraczajàcy 6 miesi´cy.

5. Okres pozostawania poza s∏u˝bà, za który przy-
znano Êwiadczenie okreÊlone w ust. 4, traktuje si´ na
równi ze s∏u˝bà w zakresie wszystkich uprawnieƒ uza-
le˝nionych od sta˝u s∏u˝by.

Art. 46. W razie Êmierci funkcjonariusza stosunek
s∏u˝bowy wygasa. WygaÊni´cie stosunku s∏u˝bowego
stwierdza prze∏o˝ony w∏aÊciwy w sprawach osobo-
wych funkcjonariusza.

Rozdzia∏ 4

Korpusy i stopnie S∏u˝by Wi´ziennej

Art. 47. Ustanawia si´ korpusy i stopnie S∏u˝by
Wi´ziennej w nast´pujàcym porzàdku: 

1) w korpusie szeregowych S∏u˝by Wi´ziennej:

a) szeregowy S∏u˝by Wi´ziennej,

b) starszy szeregowy S∏u˝by Wi´ziennej; 

2) w korpusie podoficerów S∏u˝by Wi´ziennej:

a) kapral S∏u˝by Wi´ziennej,

b) starszy kapral S∏u˝by Wi´ziennej,

c) plutonowy S∏u˝by Wi´ziennej,

d) sier˝ant S∏u˝by Wi´ziennej,

e) starszy sier˝ant S∏u˝by Wi´ziennej,

f) sier˝ant sztabowy S∏u˝by Wi´ziennej,

g) starszy sier˝ant sztabowy S∏u˝by Wi´ziennej;
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3) w korpusie chorà˝ych S∏u˝by Wi´ziennej:

a) m∏odszy chorà˝y S∏u˝by Wi´ziennej,

b) chorà˝y S∏u˝by Wi´ziennej,

c) starszy chorà˝y S∏u˝by Wi´ziennej;

4) w korpusie oficerów S∏u˝by Wi´ziennej:

a) podporucznik S∏u˝by Wi´ziennej,

b) porucznik S∏u˝by Wi´ziennej,

c) kapitan S∏u˝by Wi´ziennej,

d) major S∏u˝by Wi´ziennej,

e) podpu∏kownik S∏u˝by Wi´ziennej,

f) pu∏kownik S∏u˝by Wi´ziennej,

g) genera∏ S∏u˝by Wi´ziennej.

Art. 48. 1. Stopieƒ szeregowego i starszego szere-
gowego S∏u˝by Wi´ziennej nadaje prze∏o˝ony w∏aÊci-
wy w sprawach osobowych funkcjonariusza. Stopieƒ
szeregowego nadaje si´ z dniem mianowania na sta-
nowisko s∏u˝bowe.

2. Stopnie podoficerskie S∏u˝by Wi´ziennej nadajà:

1) dyrektor okr´gowy S∏u˝by Wi´ziennej — funkcjo-
nariuszom pe∏niàcym s∏u˝b´ w jednostkach orga-
nizacyjnych na terenie jego dzia∏ania, z zastrze˝e-
niem pkt 2;

2) komendant oÊrodka szkolenia — funkcjonariuszom
pe∏niàcym s∏u˝b´ w oÊrodku oraz pierwszy stopieƒ
podoficerski absolwentom szko∏y podoficerskiej;

3) Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej — funkcjo-
nariuszom pe∏niàcym s∏u˝b´ w Centralnym Zarzà-
dzie S∏u˝by Wi´ziennej, z zastrze˝eniem pkt 2.

3. Stopnie chorà˝ych S∏u˝by Wi´ziennej nadaje Dy-
rektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej.

4. Pierwszy stopieƒ oficerski S∏u˝by Wi´ziennej,
z zastrze˝eniem przepisu art. 56 ust. 3, oraz stopieƒ ge-
nera∏a S∏u˝by Wi´ziennej nadaje Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej na wniosek Ministra SprawiedliwoÊci.
Pozosta∏e stopnie oficerskie nadaje Minister Sprawie-
dliwoÊci. 

Art. 49. 1. Podoficerem lub chorà˝ym S∏u˝by Wi´-
ziennej mo˝e byç osoba, która spe∏nia warunki okreÊlo-
ne w art. 24 ust. 1, a ponadto ukoƒczy∏a odpowiednio
szko∏´ podoficerskà lub szko∏´ chorà˝ych S∏u˝by Wi´-
ziennej albo z∏o˝y∏a egzamin na podoficera lub chorà-
˝ego.

2. Osobie przyj´tej do s∏u˝by na podstawie art. 24
ust. 2, po ukoƒczeniu szko∏y podoficerskiej nadaje si´
stopieƒ starszego szeregowego S∏u˝by Wi´ziennej.
Osobie tej nadaje si´ pierwszy stopieƒ podoficerski po
ukoƒczeniu szko∏y Êredniej.

3. Osobie podejmujàcej s∏u˝b´ i posiadajàcej wy˝-
sze wykszta∏cenie nadaje si´ stopieƒ m∏odszego chorà-
˝ego S∏u˝by Wi´ziennej.

Art. 50. Pierwszy stopieƒ oficerski S∏u˝by Wi´zien-
nej mo˝e byç nadany osobie, która spe∏nia warunki
okreÊlone w art. 24 ust. 1, a ponadto posiada wykszta∏-
cenie wy˝sze i ukoƒczy∏a szko∏´ oficerskà albo z∏o˝y∏a
egzamin na oficera. 

Art. 51.19) Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, program i czas trwania nauki
w szko∏ach S∏u˝by Wi´ziennej, tryb sk∏adania egzami-
nów na oficera, chorà˝ego i podoficera, a tak˝e sposo-
by doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy,
uwzgl´dniajàc dopuszczalne formy doskonalenia za-
wodowego oraz sposoby jego realizacji.

Art. 52. 1. Nadanie kolejnego wy˝szego stopnia na-
st´puje stosownie do zajmowanego stanowiska s∏u˝-
bowego i posiadanego wykszta∏cenia oraz w zale˝no-
Êci od opinii s∏u˝bowej.

2. Nadanie stopnia, o którym mowa w ust. 1, nie
mo˝e nastàpiç wczeÊniej ni˝ po przes∏u˝eniu w posia-
danym stopniu odpowiedniego okresu, który wynosi:

1) w korpusie podoficerów S∏u˝by Wi´ziennej, w stop-
niu:

a) kaprala S∏u˝by Wi´ziennej — 2 lata,

b) starszego kaprala S∏u˝by Wi´ziennej — 2 lata,

c) plutonowego S∏u˝by Wi´ziennej — 2 lata,

d) sier˝anta S∏u˝by Wi´ziennej — 4 lata,

e) starszego sier˝anta S∏u˝by Wi´ziennej — 4 lata,

f) sier˝anta sztabowego S∏u˝by Wi´ziennej — 5 lat;

2) w korpusie chorà˝ych S∏u˝by Wi´ziennej, w stop-
niu:

a) m∏odszego chorà˝ego S∏u˝by Wi´ziennej— 3 lata,

b) chorà˝ego S∏u˝by Wi´ziennej — 4 lata;

3) w korpusie oficerów S∏u˝by Wi´ziennej, w stopniu:

a) podporucznika S∏u˝by Wi´ziennej — 3 lata,

b) porucznika S∏u˝by Wi´ziennej — 4 lata,

c) kapitana S∏u˝by Wi´ziennej — 5 lat,

d) majora S∏u˝by Wi´ziennej — 4 lata,

e) podpu∏kownika S∏u˝by Wi´ziennej — 4 lata.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Mini-
ster SprawiedliwoÊci, na wniosek Dyrektora General-
nego S∏u˝by Wi´ziennej, mo˝e nadaç funkcjonariuszo-
wi wy˝szy stopieƒ, z pomini´ciem okresów s∏u˝by wy-
mienionych w ust. 2, uwzgl´dniajàc jednak ogranicze-
nia wynikajàce z przepisu art. 48 ust. 4.

Art. 53. 1. Stopnie S∏u˝by Wi´ziennej sà do˝ywot-
nie.
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2. Funkcjonariusze zwolnieni ze s∏u˝by mogà u˝y-
waç stopni S∏u˝by Wi´ziennej z dodaniem okreÊlenia
„w stanie spoczynku”. 

3. Pozbawienie stopnia S∏u˝by Wi´ziennej nast´pu-
je w razie zwolnienia funkcjonariusza ze s∏u˝by w przy-
padkach:

1) utraty obywatelstwa polskiego;

2) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu na kar´
dodatkowà pozbawienia praw publicznych;

3) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu na kar´
pozbawienia wolnoÊci za przest´pstwo pope∏nione
z niskich pobudek. 

4. Mo˝na pozbawiç stopnia S∏u˝by Wi´ziennej
w przypadku zwolnienia ze s∏u˝by funkcjonariusza ska-
zanego prawomocnym wyrokiem sàdu za przest´p-
stwo inne ni˝ okreÊlone w ust. 3 pkt 3.

Art. 54. 1. O obni˝eniu lub pozbawieniu stopnia
S∏u˝by Wi´ziennej decyduje prze∏o˝ony w∏aÊciwy do
nadania tego stopnia.

2. O obni˝eniu lub pozbawieniu stopnia oficerskie-
go S∏u˝by Wi´ziennej decyduje Minister Sprawiedli-
woÊci.

3. O obni˝eniu lub pozbawieniu stopnia genera∏a
S∏u˝by Wi´ziennej decyduje Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej na wniosek Ministra SprawiedliwoÊci.

Art. 55. 1. Funkcjonariuszowi przywraca si´ stopieƒ
w razie uchylenia decyzji, na której podstawie nastàpi-
∏o obni˝enie lub pozbawienie stopnia.

2. Decyzj´ o pozbawieniu stopnia uchyla si´ w ra-
zie uchylenia:

1) prawomocnego skazania na kar´ dodatkowà po-
zbawienia praw publicznych lub 

2) prawomocnego skazania na kar´ pozbawienia wol-
noÊci za przest´pstwo pope∏nione z niskich pobu-
dek.

3. Decyzj´ o przywróceniu stopnia oficerskiego
S∏u˝by Wi´ziennej podejmuje Minister Sprawiedliwo-
Êci. W pozosta∏ych przypadkach decyzj´ o przywróce-
niu stopnia podejmuje prze∏o˝ony w∏aÊciwy do nada-
nia tego stopnia. 

Art. 56. 1. Osobie przyjmowanej do s∏u˝by i posia-
dajàcej stopieƒ wojskowy, policyjny lub Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej mo˝na nadaç odpowiedni stopieƒ
S∏u˝by Wi´ziennej, je˝eli posiada wykszta∏cenie wy-
magane do nadania takiego stopnia.

2. Nadanie stopnia, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
nastàpiç wy∏àcznie po odbyciu przeszkolenia zawodo-
wego S∏u˝by Wi´ziennej.

3. Przy przyjmowaniu do s∏u˝by osoby posiadajàcej
stopieƒ wojskowy podporucznika, stopieƒ podkomisa-

rza Policji lub stopieƒ m∏odszego kapitana w Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej, odpowiedni pierwszy stopieƒ ofi-
cerski S∏u˝by Wi´ziennej nadaje Minister Sprawiedli-
woÊci.

Art. 57.20) Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb nadawania funk-
cjonariuszom stopni S∏u˝by Wi´ziennej, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci warunki i tryb awansowania na wy˝-
szy stopieƒ s∏u˝bowy.

Rozdzia∏ 5

Obowiàzki i prawa funkcjonariuszy 

Art. 58. 1. Funkcjonariusz jest obowiàzany post´po-
waç zgodnie ze z∏o˝onym Êlubowaniem oraz przestrze-
gaç przepisów niniejszej ustawy i przepisów wydanych
na jej podstawie.

2. Funkcjonariusz jest obowiàzany odmówiç wyko-
nania rozkazu lub polecenia prze∏o˝onego, jeÊli wyko-
nanie rozkazu lub polecenia ∏àczy∏oby si´ z pope∏nie-
niem przest´pstwa.

3. O odmowie wykonania rozkazu lub polecenia,
o których mowa w ust. 2, funkcjonariusz powinien za-
meldowaç wy˝szemu prze∏o˝onemu, Dyrektorowi Ge-
neralnemu S∏u˝by Wi´ziennej lub Ministrowi Sprawie-
dliwoÊci z pomini´ciem drogi s∏u˝bowej.

Art. 58a.21) Przepisy art. 115 § 18 oraz art. 318 i 344
Kodeksu karnego majà odpowiednie zastosowanie do
funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej. 

Art. 59. (uchylony).22)

Art. 60. Sposób pe∏nienia s∏u˝by oraz zasady post´-
powania i zachowania si´ funkcjonariuszy okreÊlajà re-
gulaminy wydane przez Dyrektora Generalnego S∏u˝-
by Wi´ziennej.

Art. 61. 1. Funkcjonariusz jest obowiàzany zacho-
waç w tajemnicy wszystkie sprawy, o których powzià∏
wiadomoÊç bezpoÊrednio lub poÊrednio w zwiàzku
z wykonywaniem obowiàzków s∏u˝bowych, je˝eli spra-
wy te uznano za tajne albo gdy utrzymania ich w tajem-
nicy wymaga dobro publiczne lub wzgl´dy s∏u˝bowe.

2. Obowiàzek zachowania tajemnicy trwa zarówno
w czasie s∏u˝by, jak i po zwolnieniu ze s∏u˝by.

3. Minister SprawiedliwoÊci lub upowa˝niony przez
niego prze∏o˝ony mo˝e zwolniç funkcjonariusza od
obowiàzku zachowania tajemnicy w okreÊlonym przy-
padku.
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Art. 62. 1. Funkcjonariusz w czasie s∏u˝by jest obo-
wiàzany do noszenia przepisowego umundurowania
i wyposa˝enia.

2. Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej okreÊla
przypadki lub rodzaje s∏u˝by, w których funkcjonariusz
w czasie wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych nie
ma obowiàzku noszenia umundurowania.

Art. 63. Funkcjonariusz nie mo˝e bez zezwolenia
w∏aÊciwego kierownika jednostki organizacyjnej po-
dejmowaç zaj´cia zarobkowego poza s∏u˝bà. 

Art. 64. 1. Funkcjonariusz nie mo˝e byç cz∏onkiem
partii politycznej.

2. Z chwilà przyj´cia funkcjonariusza do s∏u˝by
ustaje jego dotychczasowe cz∏onkostwo w partii poli-
tycznej.

3. Funkcjonariusz jest obowiàzany poinformowaç
Dyrektora Generalnego S∏u˝by Wi´ziennej lub upo-
wa˝nionego przez niego prze∏o˝onego o przynale˝no-
Êci do organizacji lub stowarzyszeƒ zagranicznych albo
mi´dzynarodowych.

Art. 65. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by
z przyczyn okreÊlonych w art. 39 ust. 2 pkt 3—6 oraz
ust. 3 pkt 2, przed up∏ywem 5 lat od odbycia szkolenia
przewidzianego dla podoficerów, chorà˝ych lub ofice-
rów S∏u˝by Wi´ziennej, jest obowiàzany zwróciç zre-
waloryzowanà kwot´ stanowiàcà równowartoÊç kosz-
tów wy˝ywienia i umundurowania otrzymanych w cza-
sie nauki. 

2.23) Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, koszty, o których mowa w ust. 1, wa-
runki ich zwracania oraz przypadki zwalniania z obo-
wiàzku zwrotu tych kosztów, z uwzgl´dnieniem
w szczególnoÊci:

1) wysokoÊci kosztów podlegajàcych zwrotowi i spo-
sobu ustalania ich wysokoÊci; 

2) organów uprawnionych do ustalania tych kosztów
i ich egzekwowania;

3) trybu egzekwowania tych nale˝noÊci;

4) organów uprawnionych do zwalniania od obowiàz-
ku zwrotu tych kosztów;

5) trybu zwalniania od obowiàzku zwrotu tych kosz-
tów. 

Art. 66. 1. Funkcjonariusz, w zwiàzku z wykonywa-
niem obowiàzków s∏u˝bowych, korzysta z ochrony
przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy
publicznych. 

2. Funkcjonariuszowi przys∏uguje zwrot kosztów
poniesionych na ochron´ prawnà, je˝eli post´powanie
karne, wszcz´te przeciwko niemu o przest´pstwo po-

pe∏nione w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci s∏u˝-
bowych, zostanie prawomocnie umorzone z powodu
braku cech przest´pstwa lub zakoƒczone wyrokiem
uniewinniajàcym. Koszty, ograniczone do okreÊlonej
w odr´bnych przepisach wysokoÊci wynagrodzenia
jednego adwokata, zwraca si´ z bud˝etu.

Art. 67. 1. Funkcjonariusz, który w zwiàzku ze s∏u˝-
bà dozna∏ uszczerbku na zdrowiu lub poniós∏ szkod´
w mieniu, otrzymuje odszkodowanie. W razie Êmierci
funkcjonariusza w zwiàzku ze s∏u˝bà, odszkodowanie
otrzymujà pozostali po nim cz∏onkowie rodziny.

2. Do odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, sto-
suje si´ odpowiednio przepisy o odszkodowaniach
przys∏ugujàcych w razie wypadków i chorób pozosta-
jàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Policji.

Art. 68. 1. Funkcjonariusz po 15 latach s∏u˝by naby-
wa prawo do emerytury.

2. Funkcjonariusz, który sta∏ si´ inwalidà, jest
uprawniony do renty inwalidzkiej.

3. Cz∏onkowie rodzin po zmar∏ych funkcjonariu-
szach sà uprawnieni do renty rodzinnej.

4.24) Zasady przyznawania Êwiadczeƒ okreÊlonych
w ust. 1—3 normujà przepisy o zaopatrzeniu emerytal-
nym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz
ich rodzin.

Art. 69. 1. Funkcjonariusz otrzymuje bezp∏atne
umundurowanie oraz wyposa˝enie specjalne dla po-
szczególnych rodzajów s∏u˝b. 

2. Funkcjonariusz mianowany na sta∏e nabywa na
w∏asnoÊç otrzymane sk∏adniki umundurowania. 

3. W zamian za umundurowanie i czyszczenie che-
miczne umundurowania funkcjonariusz otrzymuje
równowa˝nik pieni´˝ny.

4.25) Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, zasady i normy przydzielania funkcjo-
nariuszom umundurowania i wyposa˝enia, o których
mowa w ust. 1, z uwzgl´dnieniem funkcjonariuszy
uprawnionych do wyposa˝enia specjalnego i zasad
przydzia∏u takiego wyposa˝enia pozosta∏ym funkcjo-
nariuszom, zasad wydawania umundurowania i wypo-
sa˝enia u˝ywanego, warunków wydawania elemen-
tów wyposa˝enia specjalnego i sk∏adników umunduro-
wania przed up∏ywem okresu u˝ywalnoÊci oraz zasad
zwrotu przez funkcjonariuszy wyposa˝enia specjalne-
go i umundurowania, a tak˝e iloÊciowych norm umun-
durowania dla funkcjonariuszy m´˝czyzn i kobiet,
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———————
23) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 16 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.

———————
24) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 181 ustawy z dnia

24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 29 czerwca 2002 r.

25) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 17 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2.



w tym norm materia∏ów wydawanych w zamian za go-
towe mundury.

5.25) Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicz-
nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç,
szczegó∏owe zasady otrzymywania i zwrotu równo-
wa˝nika pieni´˝nego w zamian za umundurowanie
oraz wysokoÊç równowa˝nika pieni´˝nego za czyszcze-
nie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci wysokoÊç równowa˝-
nika dla poszczególnych stopni s∏u˝bowych przy
uwzgl´dnieniu nale˝nych norm umundurowania, oraz
tryb ustalania okolicznoÊci skutkujàcych obowiàzkiem
zwrotu pobranego równowa˝nika.

Art. 70. 1. Jednostki organizacyjne oraz funkcjona-
riusze otrzymujà wyposa˝enie niezb´dne do wykony-
wania czynnoÊci s∏u˝bowych.

2. Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej okreÊla
normy wyposa˝enia, o których mowa w ust. 1, szcze-
gó∏owe zasady jego przydzielania i u˝ytkowania.

Art. 71.26) 1. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, uprawnienia funkcjonariu-
szy i pracowników do wy˝ywienia podczas pe∏nienia
s∏u˝by, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci przypadki,
w których przys∏uguje wy˝ywienie, normy wy˝ywienia
oraz wysokoÊç dziennej stawki bud˝etowej na wy˝y-
wienie, a tak˝e dopuszczalne przekroczenia dziennej
stawki bud˝etowej.

2. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu z mi-
nistrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb i warunki otrzy-
mywania równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za wy-
˝ywienie podczas pe∏nienia s∏u˝by oraz jego wysokoÊç,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci przypadki, w których
równowa˝nik przys∏uguje, sposób jego naliczania i wy-
p∏aty. 

Art. 72. 1.27) Funkcjonariuszowi i cz∏onkom jego ro-
dziny przys∏uguje raz w roku prawo przejazdu na koszt
w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej Êrodkami publicz-
nego transportu zbiorowego do jednej z obranych
przez siebie miejscowoÊci w kraju i z powrotem.

2. W razie niewykorzystania przys∏ugujàcego prze-
jazdu osoba uprawniona otrzymuje zrycza∏towany
równowa˝nik pieni´˝ny. 

3.28) Zwrot kosztów przejazdu lub zrycza∏towany
równowa˝nik pieni´˝ny, o których mowa w ust. 1 i 2,
nie przys∏uguje funkcjonariuszowi w roku kalendarzo-
wym, w którym wykupiono uprawnienia do bezp∏at-

nych przejazdów Êrodkami publicznego transportu
zbiorowego na podstawie odr´bnych przepisów.

4.29) Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb oraz warunki zwrotu
kosztów i wyp∏aty równowa˝nika, o których mowa
w ust. 2, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci rodzaj Êrodka
transportu i odleg∏oÊç, które stanowiç b´dà podstaw´
wyliczenia zrycza∏towanego równowa˝nika pieni´˝ne-
go za przejazd, oraz wzór wniosków, na podstawie któ-
rych nast´powaç b´dzie zwrot poniesionych kosztów
lub wyp∏ata równowa˝nika.

Art. 73.30) 1. Funkcjonariuszowi i cz∏onkom jego ro-
dziny przys∏uguje prawo do bezp∏atnych Êwiadczeƒ
s∏u˝by zdrowia resortu spraw wewn´trznych na zasa-
dach ustalonych dla funkcjonariuszy Policji i ich rodzin.

2. Funkcjonariusze i cz∏onkowie ich rodzin mogà
równie˝ korzystaç z bezp∏atnych Êwiadczeƒ zdrowot-
nych publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej w zakre-
sie i na warunkach okreÊlonych, w drodze rozporzàdze-
nia, przez Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej 31) oraz
Ministra SprawiedliwoÊci, lub Êwiadczeƒ zdrowotnych
innych zak∏adów opieki zdrowotnej na warunkach
okreÊlonych, w drodze rozporzàdzenia, przez Ministra
SprawiedliwoÊci w porozumieniu z zainteresowanymi
ministrami. 

Art. 74. 1. Funkcjonariuszowi i cz∏onkom jego rodzi-
ny mogà byç przyznane tak˝e inne Êwiadczenia socjal-
ne i bytowe.

2. Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu z Mi-
nistrem Pracy i Polityki Socjalnej32) oraz Ministrem Fi-
nansów33) okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, rodzaj
i zakres Êwiadczeƒ, o których mowa w ust. 1.

Art. 75. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze s∏u˝by,
który nie naby∏ uprawnieƒ do zaopatrzenia emerytal-
nego na podstawie przepisów, o których mowa
w art. 68 ust. 4, a tak˝e cz∏onkom jego rodziny przys∏u-
guje prawo do Êwiadczeƒ zdrowotnych publicznych za-
k∏adów opieki zdrowotnej w zakresie i na warunkach
przewidzianych dla pracowników, z którymi stosunek
pracy zosta∏ rozwiàzany. 

Art. 76. 1. Za cz∏onków rodziny funkcjonariusza,
uprawnionych do Êwiadczeƒ przewidzianych
w art. 72—75, uwa˝a si´ ma∏˝onka i dzieci.
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———————
26) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 18 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
27) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 19 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
28) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 12 pkt 19 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
29) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 19 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
30) Utraci∏ moc w zakresie uregulowanym ustawà z dnia 6 lu-

tego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
(Dz. U. Nr 28, poz. 153), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., stosownie do art. 170 pkt 30 tej ustawy.

31) Obecnie: ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia, stosow-
nie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 28 i art. 33 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 11.

32) Obecnie: ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy, stosow-
nie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 16 i art. 21 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 11.

33) Obecnie: ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów pu-
blicznych, stosownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 3 i art. 8
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 11.



2. Za dzieci uwa˝a si´ dzieci (w∏asne, ma∏˝onka,
przysposobione, wzi´te na wychowanie) pozostajàce
na utrzymaniu, które: 
1) nie przekroczy∏y 18 roku ˝ycia, a w razie ucz´szcza-

nia do szko∏y — 24 lat albo 25 lat, je˝eli odbywajà
studia w szkole wy˝szej, a ukoƒczenie 24 lat przy-
pada na ostatni lub przedostatni rok studiów;

2) sta∏y si´ inwalidami I lub II grupy34) przed osiàgni´-
ciem wieku okreÊlonego w pkt 1.

Art. 77. 1. Funkcjonariuszowi-kobiecie przys∏ugujà
szczególne uprawnienia przewidziane dla pracownic
wed∏ug przepisów prawa pracy, je˝eli przepisy niniej-
szej ustawy nie stanowià inaczej.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ do funkcjonariuszy-
-m´˝czyzn w zakresie, w jakim ze szczególnych upraw-
nieƒ przewidzianych dla pracownic mogà korzystaç
pracownicy.

Art. 78. 1. Funkcjonariuszowi, który podjà∏ prac´
w ciàgu roku od dnia zwolnienia ze s∏u˝by, a je˝eli pe∏-
ni∏ s∏u˝b´ przygotowawczà — w ciàgu 3 miesi´cy od te-
go dnia, okres s∏u˝by wlicza si´ do okresu zatrudnienia
w zakresie wszelkich uprawnieƒ wynikajàcych z prawa
pracy.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli przepisy pra-
wa pracy przewidujà korzystniejsze rozwiàzanie.

3. Je˝eli funkcjonariusz nie mo˝e podjàç zatrudnie-
nia w czasie okreÊlonym w ust. 1, ze wzgl´du na cho-
rob´ powodujàcà niezdolnoÊç do pracy lub inwalidz-
two, zachowuje uprawnienia okreÊlone w ust. 1 w ra-
zie podj´cia zatrudnienia w ciàgu 3 miesi´cy od dnia
ustania niezdolnoÊci do pracy lub inwalidztwa.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do funkcjona-
riuszy zwolnionych ze s∏u˝by w razie skazania prawo-
mocnym wyrokiem sàdu lub ukarania karà dyscypli-
narnà wydalenia ze s∏u˝by. 

Art. 79. 1. Funkcjonariuszowi przys∏uguje prawo do
corocznego p∏atnego urlopu wypoczynkowego w wy-
miarze 26 dni roboczych. 

2. Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego
funkcjonariusz nabywa z up∏ywem 11 miesi´cy s∏u˝by.

Art. 80. 1. Funkcjonariusza mo˝na odwo∏aç z urlo-
pu wypoczynkowego z wa˝nych wzgl´dów s∏u˝bo-
wych, a tak˝e wstrzymaç udzielenie mu urlopu w ca∏o-
Êci lub w cz´Êci.

2. Funkcjonariuszowi odwo∏anemu z urlopu przy-
s∏uguje zwrot kosztów przejazdu spowodowanych od-
wo∏aniem, wed∏ug norm ustalonych w przepisach
o nale˝noÊciach s∏u˝bowych w przypadkach przenie-
sienia lub delegowania.

3. Termin urlopu mo˝e byç przesuni´ty na uzasad-
niony wniosek funkcjonariusza.

4. Funkcjonariuszowi, który nie wykorzysta∏ urlopu
w danym roku kalendarzowym, urlopu tego nale˝y
udzieliç w ciàgu pierwszych 3 miesi´cy nast´pnego 
roku.

Art. 81. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e wprowa-
dziç, w drodze rozporzàdzenia, p∏atne urlopy dodatko-
we w wymiarze do 13 dni roboczych rocznie dla funk-
cjonariuszy, którzy pe∏nià s∏u˝b´ w warunkach szcze-
gólnie ucià˝liwych i szkodliwych dla zdrowia albo osià-
gn´li okreÊlony wiek lub sta˝ s∏u˝by albo gdy jest to
uzasadnione szczególnymi w∏aÊciwoÊciami s∏u˝by. 

Art. 82. Funkcjonariuszowi mo˝na udzieliç p∏atne-
go urlopu zdrowotnego, okolicznoÊciowego lub szko-
leniowego, a tak˝e urlopu bezp∏atnego z wa˝nych przy-
czyn.

Art. 83. Minister SprawiedliwoÊci okreÊla, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady udzielania funk-
cjonariuszom urlopów, odwo∏ywania z urlopów, tryb
zwrotu innych ni˝ okreÊlone w art. 80 ust. 2 kosztów od-
wo∏ania z urlopu, tryb post´powania w tych sprawach,
a tak˝e wymiar urlopów, o których mowa w art. 81
i art. 82. 

Art. 84. 1. Funkcjonariuszowi, który wzorowo wy-
konuje obowiàzki, przejawia inicjatyw´ w s∏u˝bie i do-
skonali kwalifikacje zawodowe, mogà byç udzielane
nast´pujàce wyró˝nienia:

1) pochwa∏a; 

2) nagroda pieni´˝na lub rzeczowa; 

3) krótkoterminowy urlop, nieprzekraczajàcy 5 dni; 

4) przyznanie odznaki, o której mowa w art. 15; 

5) mianowanie na wy˝sze stanowisko s∏u˝bowe;

6) przedterminowe mianowanie na wy˝szy stopieƒ;

7) przedstawienie do odznaczenia paƒstwowego. 

2.35) Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb udzielania wyró˝nieƒ oraz w∏aÊci-
woÊç prze∏o˝onych w tych sprawach, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci sposób i form´ dokonywania wyró˝-
nieƒ.

Rozdzia∏ 6

Mieszkania funkcjonariuszy

Art. 85. 1. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej przy-
s∏uguje prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowo-
Êci, w której stale pe∏ni s∏u˝b´, lub w miejscowoÊci po-
bliskiej, z uwzgl´dnieniem cz∏onków rodziny okreÊlo-
nych w art. 86 oraz ich uprawnieƒ wynikajàcych z prze-
pisów odr´bnych.
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34) Obecnie: osoby o ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy oraz

niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji lub osoby o ca∏-
kowitej niezdolnoÊci do pracy, stosownie do art. 10 ust. 2
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie nie-
których ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpie-
czeniu spo∏ecznym (Dz. U. Nr 100, poz. 461), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 1997 r.

———————
35) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 20 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.



2. Przy ustalaniu powierzchni mieszkalnej przys∏u-
gujàcej funkcjonariuszowi uwzgl´dnia si´ jego stan ro-
dzinny, stopieƒ s∏u˝bowy lub zajmowane stanowisko
oraz normy dodatkowe przys∏ugujàce osobom upraw-
nionym na podstawie przepisów odr´bnych, jednak
nie wi´cej ni˝ z dwóch tytu∏ów. Jednostkowa norma
powierzchni mieszkalnej wynosi od 7 m2 do 10 m2.

3. Za miejscowoÊç pobliskà uwa˝a si´ miejsco-
woÊç, do której czas dojazdu publicznymi Êrodkami
transportu, przewidziany w rozk∏adzie jazdy, ∏àcznie
z przesiadkami, nie przekracza w obie strony dwóch
godzin, liczàc od stacji (przystanku) najbli˝szej miejsca
pe∏nienia s∏u˝by do stacji (przystanku) najbli˝ej miej-
sca zamieszkania. Do czasu tego nie wlicza si´ dojazdu
do i od stacji (przystanku) w obr´bie miejscowoÊci,
z której funkcjonariusz doje˝d˝a, oraz miejscowoÊci,
w której wykonuje obowiàzki s∏u˝bowe.

4. Funkcjonariusz w s∏u˝bie przygotowawczej mo-
˝e otrzymaç tymczasowà kwater´. 

Art. 86. Cz∏onkami rodziny funkcjonariusza, których
uwzgl´dnia si´ przy ustalaniu przys∏ugujàcej po-
wierzchni mieszkalnej lokalu mieszkalnego, sà: 

1) ma∏˝onek; 

2) dzieci (w∏asne, ma∏˝onka, przysposobione lub przy-
j´te na wychowanie w ramach rodziny zast´pczej)
wspólnie zamieszkujàce z funkcjonariuszem i pozo-
stajàce na jego utrzymaniu do osiàgni´cia pe∏no-
letnoÊci, a je˝eli kszta∏cà si´ w szkole, to do ukoƒ-
czenia nauki, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do ukoƒczenia
przez nie 25 lat ̋ ycia, chyba ̋ e ze wzgl´du na inwa-
lidztwo I lub II grupy34) sà niezdolne do wykonywa-
nia pracy;

3) rodzice funkcjonariusza lub jego ma∏˝onka wspól-
nie zamieszkujàcy z funkcjonariuszem i pozostajà-
cy na jego utrzymaniu, nieposiadajàcy w∏asnych
êróde∏ utrzymania albo ze wzgl´du na inwalidztwo
I lub II grupy34) wymagajàcy opieki. 

Art. 87. 1. Na lokale mieszkalne dla funkcjonariuszy
przeznacza si´ lokale b´dàce w dyspozycji jednostek
organizacyjnych, uzyskane w wyniku dzia∏alnoÊci in-
westycyjnej albo od terenowych organów administra-
cji rzàdowej, samorzàdowej, osób prawnych lub fizycz-
nych, a tak˝e zwolnione przez osoby, które decyzje
o przydziale uzyska∏y z jednostek organizacyjnych. 

2. W razie gdy lokal mieszkalny okreÊlony w ust. 1
jest zb´dny jednostce organizacyjnej, mo˝e byç prze-
kazany kierownikowi rejonowego urz´du rzàdowej ad-
ministracji ogólnej36) lub odpowiednio podmiotom, od
których uzyskano lokal mieszkalny.

Art. 88. 1. Funkcjonariuszowi przys∏uguje równo-
wa˝nik pieni´˝ny za remont zajmowanego lokalu
mieszkalnego. 

2.37) Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicz-
nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç oraz
szczegó∏owy tryb przyznawania i wyp∏aty równowa˝ni-
ka, o którym mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc w∏aÊciwoÊç
organów w tych sprawach, a tak˝e sposób zwrotu nie-
nale˝nie pobranego równowa˝nika pieni´˝nego.

Art. 89. 1.38) Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej
przys∏uguje równowa˝nik pieni´˝ny z tytu∏u braku
mieszkania, je˝eli on sam lub jego ma∏˝onek, nie posia-
dajà lokalu mieszkalnego lub domu, a tak˝e je˝eli nie
przydzielono funkcjonariuszowi kwatery tymczasowej.

2. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej, przeniesio-
nemu z urz´du do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowo-
Êci, przys∏uguje równowa˝nik pieni´˝ny, o którym mo-
wa w ust. 1, je˝eli on sam lub ma∏˝onek nie posiada lo-
kalu mieszkalnego albo domu w nowym miejscu pe∏-
nienia s∏u˝by lub miejscowoÊci pobliskiej.

3.39) Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicz-
nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç oraz
szczegó∏owe zasady przyznawania i wyp∏aty równo-
wa˝nika, o którym mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc w∏a-
ÊciwoÊç organów w tych sprawach, a tak˝e zasady
zwrotu nienale˝nie pobranego równowa˝nika pieni´˝-
nego.

Art. 90. 1. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej przy-
s∏uguje prawo do pomocy finansowej na uzyskanie lo-
kalu mieszkalnego stanowiàcego odr´bnà nierucho-
moÊç, domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalne-
go lub domu w ramach spó∏dzielni budownictwa
mieszkaniowego.

2.40) Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicz-
nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç,
szczegó∏owe zasady przyznawania i wyp∏aty oraz zwro-
tu pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc przypadki, w których pomoc ta jest przy-
znawana lub podlega zwrotowi, jak równie˝ sposób
obliczania wysokoÊci pomocy finansowej przyznawa-
nej lub orzekanej do zwrotu, a tak˝e rodzaje dokumen-
tów wymaganych przy ubieganiu si´ o przyznanie tej
pomocy.

Art. 91. 1. Lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji
administracyjnej nie przydziela si´ funkcjonariuszowi:

1) zajmujàcemu, w miejscowoÊci pe∏nienia s∏u˝by lub
w miejscowoÊci pobliskiej, lokal mieszkalny na
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———————
36) Obecnie nie ma rejonowych urz´dów rzàdowej admini-

stracji ogólnej; ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o tereno-
wych organach rzàdowej administracji ogólnej (Dz. U.
z 1998 r. Nr 32, poz. 176) utraci∏a moc z dniem 1 stycznia
1999 r. na podstawie art. 9 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r.
o wejÊciu w ˝ycie ustawy o samorzàdzie powiatowym,
ustawy o samorzàdzie województwa oraz ustawy o admi-
nistracji rzàdowej w województwie (Dz. U. Nr 99,
poz. 631).

———————
37) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 21 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
38) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 12 pkt 22 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
39) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 22 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
40) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 23 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.



podstawie decyzji administracyjnej, umowy najmu
lub spó∏dzielczego prawa do lokalu, odpowiadajà-
cy co najmniej przys∏ugujàcej mu powierzchni
mieszkalnej, lub dom;

2) który jest w∏aÊcicielem lub wspó∏w∏aÊcicielem,
w cz´Êci odpowiadajàcej co najmniej przys∏ugujà-
cej mu powierzchni mieszkalnej, lokalu mieszkal-
nego stanowiàcego odr´bnà nieruchomoÊç lub do-
mu, po∏o˝onych w miejscowoÊci pe∏nienia s∏u˝by
lub w miejscowoÊci pobliskiej;

3) którego ma∏˝onek spe∏nia warunki okreÊlone
w pkt 1 lub 2; 

4) w razie zbycia przez niego lub jego ma∏˝onka w∏a-
snoÊciowego prawa do lokalu mieszkalnego, loka-
lu stanowiàcego odr´bnà nieruchomoÊç lub domu,
po∏o˝onych w miejscowoÊci pe∏nienia s∏u˝by lub
miejscowoÊci pobliskiej.

2. Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej w przy-
padkach szczególnie uzasadnionych wzgl´dami s∏u˝-
bowymi mo˝e przydzieliç lokal mieszkalny funkcjona-
riuszowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

Art. 92. 1. Funkcjonariuszowi przeniesionemu do
s∏u˝by w innej miejscowoÊci, który w poprzednim
miejscu pe∏nienia s∏u˝by zajmuje lokal mieszkalny lub
dom na podstawie decyzji administracyjnej lub umo-
wy najmu, mo˝e byç przydzielony lokal mieszkalny
w nowym miejscu pe∏nienia s∏u˝by, z uwzgl´dnieniem
osób okreÊlonych w art. 86, niezale˝nie od wieku dzie-
ci, o których mowa w art. 86 pkt 2, je˝eli zwolni dotych-
czas zajmowany lokal mieszkalny lub dom.

2. Funkcjonariuszowi, który skorzysta∏ z pomocy fi-
nansowej, o której mowa w art. 90, lub odpowiedniej
pomocy na podstawie dotychczas obowiàzujàcych
przepisów, mo˝e byç przydzielony lokal mieszkalny, je-
˝eli zwróci pomoc finansowà.

3. Funkcjonariusz przeniesiony z urz´du do pe∏nie-
nia s∏u˝by w innej miejscowoÊci, który w poprzednim
miejscu pe∏nienia s∏u˝by nie zwolni∏ zajmowanego lo-
kalu mieszkalnego lub domu, o których mowa w ust. 1,
otrzymuje tymczasowà kwater´.

4. Funkcjonariusz delegowany do czasowego pe∏-
nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci otrzymuje zakwa-
terowanie. Koszt zakwaterowania pokrywa si´ ze Êrod-
ków S∏u˝by Wi´ziennej.

Art. 93. 1. Funkcjonariusz, który zajmuje lokal
mieszkalny okreÊlony w art. 87 ust. 1, a niepozostajàcy
w administracji jednostki organizacyjnej, uiszcza
czynsz regulowany w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca
1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach miesz-
kaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509 oraz z 1995 r. Nr 86,
poz. 433 i Nr 133, poz. 654)41).

2. Osoba nieuprawniona do przydzia∏u lokalu
mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej,
zajmujàca lokal mieszkalny okreÊlony w art. 87 ust. 1,
do czasu wykwaterowania uiszcza odszkodowanie za
zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytu∏u prawnego,
w wysokoÊci 200% czynszu nale˝nego za zajmowany
lokal.

3. Nale˝noÊci z tytu∏u zajmowania lokalu mieszkal-
nego, o którym mowa w art. 87 ust. 1, nieuiszczone
w terminie p∏atnoÊci, to znaczy do dziesiàtego dnia ka˝-
dego miesiàca, podlegajà, wraz z ustawowymi odset-
kami za zw∏ok´, przymusowemu Êciàgni´ciu na pod-
stawie wykazu zaleg∏ych nale˝noÊci, w trybie przepi-
sów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110,
poz. 968, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141,
poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199,
poz. 1672 i Nr 200, poz. 1679).

4. Za zap∏at´ nale˝noÊci z tytu∏u zajmowania lokalu
mieszkalnego odpowiadajà solidarnie pe∏noletnie oso-
by stale w nim zamieszka∏e.

Art. 94. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by, któ-
ry nie naby∏ prawa do zaopatrzenia emerytalnego na
podstawie przepisów, o których mowa w art. 68 ust. 4,
nie zachowuje prawa do lokalu mieszkalnego pozosta-
jàcego w dyspozycji jednostki organizacyjnej. Do cza-
su wykwaterowania uiszcza odszkodowanie za zajmo-
wanie lokalu mieszkalnego bez tytu∏u prawnego, w wy-
sokoÊci 200% czynszu nale˝nego za zajmowany lokal.

2. W razie Êmierci funkcjonariusza lub opuszczenia
przez niego lokalu mieszkalnego, w którym pozostanà
osoby nieuprawnione do przydzia∏u mieszkania, do
czasu wykwaterowania osoby te uiszczajà odszkodo-
wanie za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytu∏u
prawnego, w wysokoÊci 200% czynszu nale˝nego za
zajmowany lokal.

3. Je˝eli osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz
w art. 93 ust. 2, odmówià dobrowolnego przekwatero-
wania do wskazanego przez jednostk´ organizacyjnà
lokalu mieszkalnego, jednostka organizacyjna zarzàdza
przymusowe przekwaterowanie na ich koszt, w trybie
przepisów o post´powaniu egzekucyjnym w admini-
stracji.

4. W razie samowolnego zaj´cia lokalu mieszkalne-
go, o którym mowa w art. 87 ust. 1, jednostka organi-
zacyjna przy pomocy Policji lub stra˝y miejskiej doko-
nuje bezzw∏ocznego usuni´cia osób, które lokal zaj´∏y,
na ich koszt, bez obowiàzku dostarczenia lokalu miesz-
kalnego.

Art. 95.42) 1.43) Minister SprawiedliwoÊci w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw budownic-
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———————
41) Obecnie: ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-
nie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 10 lipca 2001 r., stosownie do art. 38
tej ustawy.

———————
42) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 24 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
43) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 20 pkt 1 ustawy z dnia

21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie
pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia∏ania ministrów,
ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.



twa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady przy-
dzia∏u i opró˝niania lokali mieszkalnych i tymczaso-
wych kwater oraz normy powierzchni mieszkalnej
przys∏ugujàcej funkcjonariuszom i cz∏onkom ich ro-
dzin, o których mowa w art. 86, uwzgl´dniajàc sposób
obliczania normy powierzchni mieszkalnej przys∏ugu-
jàcej funkcjonariuszom i cz∏onkom ich rodzin, w∏aÊci-
woÊç organów i tryb post´powania w tych sprawach,
przypadki, w których funkcjonariusz nie mo˝e zajmo-
waç lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji organu
kwaterunkowego, przypadki wydawania decyzji
o opró˝nieniu lokalu mieszkalnego lub tymczasowej
kwatery pozostajàcych w dyspozycji jednostek organi-
zacyjnych, a tak˝e zasady zamiany lokali mieszkalnych.

2.44) Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw budownictwa, go-
spodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç czynszu
najmu lokali mieszkalnych S∏u˝by Wi´ziennej, wyso-
koÊç op∏at dodatkowych oraz zasady zwrotu ró˝nicy
w op∏atach czynszowych, uwzgl´dniajàc w szczególno-
Êci wysokoÊç czynszu najmu, cz´Êci sk∏adowych czyn-
szu najmu i okolicznoÊci wp∏ywajàce na jego wyso-
koÊç, sposób obliczania ró˝nicy w op∏atach czynszo-
wych oraz przypadki, w których zwrot nie przys∏uguje,
a tak˝e tryb wyp∏aty tych nale˝noÊci.

3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze za-
rzàdzenia, sposób zarzàdzania lokalami mieszkalnymi
i budynkami mieszkalnymi przeznaczonymi dla funk-
cjonariuszy, pozostajàcymi w dyspozycji lub trwa∏ym
zarzàdzie jednostek organizacyjnych, uwzgl´dniajàc
w∏aÊciwoÊç oraz zakres zadaƒ poszczególnych orga-
nów kwaterunkowych w tych sprawach. 

Rozdzia∏ 7

Uposa˝enie i inne Êwiadczenia pieni´˝ne
funkcjonariuszy

Art. 96. 1. Z tytu∏u s∏u˝by funkcjonariusz otrzymuje
uposa˝enie i inne Êwiadczenia pieni´˝ne okreÊlone
w ustawie.

2. Prawo do uposa˝enia powstaje z dniem miano-
wania funkcjonariusza na stanowisko s∏u˝bowe. 

3.45) Przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy stano-
wi wielokrotnoÊç kwoty bazowej, której wysokoÊç
ustalonà wed∏ug odr´bnych zasad okreÊla ustawa bu-
d˝etowa.

4.45) WielokrotnoÊç kwoty bazowej, o której mowa
w ust. 3, okreÊla Rada Ministrów w drodze rozporzà-
dzenia.

Art. 97. Uposa˝enie funkcjonariusza sk∏ada si´
z uposa˝enia zasadniczego i z dodatków do uposa˝e-
nia. 

Art. 98.46) Minister SprawiedliwoÊci, w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, uposa˝enie zasadnicze funk-
cjonariuszy, uwzgl´dniajàc zró˝nicowanie wymogów
kwalifikacyjnych oraz specyfik´ s∏u˝by na poszczegól-
nych stanowiskach w ró˝nych rodzajach jednostek or-
ganizacyjnych.

Art. 99. 1. Funkcjonariusz przeniesiony na stanowi-
sko s∏u˝bowe, zaszeregowane do ni˝szego uposa˝enia
zasadniczego, zachowuje prawo do uposa˝enia pobie-
ranego na poprzednio zajmowanym stanowisku, do
czasu uzyskania uposa˝enia zasadniczego równego
dotychczas pobieranemu lub wy˝szego. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do funkcjonariuszy
przeniesionych na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe na pod-
stawie art. 36 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, a tak˝e do funk-
cjonariuszy przeniesionych na w∏asnà proÊb´. 

3. Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej w przy-
padkach szczególnie uzasadnionych mo˝e zezwoliç na
zachowanie przez funkcjonariusza, o którym mowa
w ust. 2, przeniesionego na stanowisko s∏u˝bowe za-
szeregowane do ni˝szego uposa˝enia zasadniczego,
prawa do uposa˝enia nale˝nego na poprzednio zajmo-
wanym stanowisku. 

Art. 100. 1. Funkcjonariusze otrzymujà nast´pujàce
dodatki o charakterze sta∏ym do uposa˝enia zasadni-
czego:47)

1) dodatek za wys∏ug´ lat w wysokoÊci: 

a) 5% uposa˝enia zasadniczego — po 2 latach s∏u˝-
by,

b) 10% uposa˝enia zasadniczego — po 5 latach
s∏u˝by,

c) 15% uposa˝enia zasadniczego — po 10 latach
s∏u˝by,

d) 20% uposa˝enia zasadniczego — po 15 latach
s∏u˝by,

e) 25% uposa˝enia zasadniczego — po 20 latach
s∏u˝by;

2) dodatek za stopieƒ;

3) dodatek s∏u˝bowy;

4) (skreÊlony).48)

1a.49) Funkcjonariuszowi mo˝na przyznaç inne do-
datki ni˝ okreÊlone w ust. 1, je˝eli jest to uzasadnione
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———————
44) W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 43.
45) W brzmieniu ustalonym przez art. 21 ustawy z dnia

23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒ-
stwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2000 r.

———————
46) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 25 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
47) Zdanie wst´pne ze zmianà wprowadzonà przez art. 12

pkt 26 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
48) Przez art. 12 pkt 26 lit. a ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 2.
49) Dodany przez art. 12 pkt 26 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.



szczególnymi w∏aÊciwoÊciami, warunkami lub miej-
scem pe∏nienia s∏u˝by.

2.50) Przy ustalaniu dodatku za wys∏ug´ lat
uwzgl´dnia si´ okres zasadniczej s∏u˝by wojskowej
oraz okresy zatrudnienia w jednostkach organizacyj-
nych w pe∏nym wymiarze czasu pracy.

3.50) Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, tryb i warunki przyznawania do-
datków o charakterze sta∏ym, o których mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci wysokoÊç tych dodat-
ków, sposób ich obliczania, a w przypadku dodatku
s∏u˝bowego — tak˝e warunki jego obni˝ania.

4.51) Minister SprawiedliwoÊci mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady przy-
znawania i wyp∏aty dodatków, o których mowa
w ust. 1a, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci w∏aÊciwoÊci,
warunki albo miejsce pe∏nienia s∏u˝by uzasadniajàce
przyznanie tych dodatków, a tak˝e wysokoÊç, tryb oraz
warunki ich obni˝ania lub cofania.

Art. 101. 1. Uposa˝enia zasadnicze i dodatki do
uposa˝enia o charakterze sta∏ym sà p∏atne miesi´cznie
z góry.

2.52) Minister SprawiedliwoÊci mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia, które dodatki p∏atne sà z do-
∏u, termin oraz tryb ich wyp∏acania, uwzgl´dniajàc wa-
runki i miejsce pe∏nionej s∏u˝by.

Art. 102. 1. Zmiana uposa˝enia nast´puje z dniem
zaistnienia okolicznoÊci uzasadniajàcych t´ zmian´.

2. Je˝eli prawo do uposa˝enia powsta∏o lub zmia-
na uposa˝enia nastàpi∏a w ciàgu miesiàca, uposa˝enie
na czas do koƒca miesiàca oblicza si´ w wysokoÊci 1/30
cz´Êci miesi´cznego uposa˝enia za ka˝dy dzieƒ, je˝eli
przepisy szczególne nie stanowià inaczej. 

3. Prawo do uposa˝enia wygasa z ostatnim dniem
miesiàca, w którym nastàpi∏o zwolnienie funkcjonariu-
sza ze s∏u˝by lub zaistnia∏y inne okolicznoÊci uzasad-
niajàce wygaÊni´cie tego prawa. 

Art. 103. 1. Roszczenia z tytu∏u prawa do uposa˝e-
nia i innych Êwiadczeƒ oraz nale˝noÊci pieni´˝nych
ulegajà przedawnieniu z up∏ywem 3 lat od dnia, w któ-
rym roszczenie sta∏o si´ wymagalne. 

2. Organ w∏aÊciwy do rozpatrywania roszczeƒ mo-
˝e nie uwzgl´dniç przedawnienia, je˝eli opóênienie
w dochodzeniu roszczenia jest usprawiedliwione wy-
jàtkowymi okolicznoÊciami. 

3. Bieg przedawnienia roszczenia z tytu∏u uposa˝e-
nia i innych Êwiadczeƒ oraz nale˝noÊci pieni´˝nych
przerywa: 

1) ka˝da czynnoÊç przed kierownikiem jednostki orga-
nizacyjnej, w∏aÊciwym do rozpatrywania roszczeƒ,
podj´ta bezpoÊrednio w celu dochodzenia lub
ustalenia albo zaspokojenia roszczenia; 

2) uznanie roszczenia. 

Art. 104. 1. Funkcjonariuszowi przys∏ugujà nast´-
pujàce Êwiadczenia pieni´˝ne: 

1) zasi∏ek na zagospodarowanie; 

2) nagrody oraz zapomogi; 

3) nagrody jubileuszowe; 

4) dodatkowe wynagrodzenia za wykonywanie zleco-
nych zadaƒ wykraczajàcych poza obowiàzki s∏u˝-
bowe; 

5) nale˝noÊci za podró˝e s∏u˝bowe i przeniesienia;

6) Êwiadczenia zwiàzane ze zwolnieniem ze s∏u˝by. 

2. W razie Êmierci funkcjonariusza lub cz∏onka jego
rodziny, przys∏ugujà: 

1) zasi∏ek pogrzebowy; 

2) odprawa poÊmiertna. 

Art. 105. 1. Funkcjonariuszowi w zwiàzku z miano-
waniem na sta∏e przys∏uguje zasi∏ek na zagospodaro-
wanie w wysokoÊci jednomiesi´cznego uposa˝enia za-
sadniczego wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym, na-
le˝nymi w dniu mianowania na sta∏e. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do funkcjonariuszy,
którzy s∏u˝b´ w S∏u˝bie Wi´ziennej pe∏nià po zwolnie-
niu z zawodowej s∏u˝by wojskowej lub innej s∏u˝by,
w czasie której odbyli okres próbny lub zostali miano-
wani na sta∏e. 

Art. 106. 1. Funkcjonariuszowi mogà byç przyzna-
ne nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi.

2. Nagroda roczna odpowiada wysokoÊci przys∏u-
gujàcego funkcjonariuszowi miesi´cznego uposa˝enia
zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym.

3.53) Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki i tryb przyznawania nagród
i zapomóg, o których mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci sposób ustalania okresów s∏u˝by wa-
runkujàcych nabycie prawa do nagrody rocznej, prze-
s∏anki jej obni˝ania, a tak˝e terminy jej wyp∏aty oraz
okolicznoÊci uzasadniajàce przyznawanie nagród
uznaniowych i zapomóg pieni´˝nych.

4. Rada Ministrów ustala, w drodze rozporzàdzenia,
wysokoÊç funduszu na nagrody i zapomogi dla funk-
cjonariuszy.
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50) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 26 lit. c ustawy,
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Art. 107. 1. Funkcjonariuszowi przys∏ugujà nagrody
jubileuszowe w wysokoÊci: 

1) po 20 latach s∏u˝by — 75%,

2) po 25 latach s∏u˝by — 100%,

3) po 30 latach s∏u˝by — 150%,

4) po 35 latach s∏u˝by — 200%,

5) po 40 latach s∏u˝by — 300%

— miesi´cznego uposa˝enia zasadniczego wraz z do-
datkami o charakterze sta∏ym.

2. Do okresu s∏u˝by uprawniajàcego do nagrody ju-
bileuszowej wlicza si´ okresy uwzgl´dnione przy usta-
laniu dodatku za wys∏ug´ lat.

3.54) Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, inne okresy, poza wymienionymi
w ust. 2, wliczane do okresu s∏u˝by uprawniajàcego do
nagrody jubileuszowej oraz szczegó∏owy tryb jej obli-
czania i wyp∏acania, uwzgl´dniajàc okresy s∏u˝by, pra-
cy i nauki powodujàce nabycie prawa do nagrody jubi-
leuszowej, sposób dokumentowania tych okresów
oraz post´powania w przypadku zbiegu praw do kilku
nagród, a tak˝e termin wyp∏acania nagrody.

Art. 108. 1. Za wykonywanie zleconych zadaƒ wy-
kraczajàcych poza obowiàzki s∏u˝bowe funkcjonariusz
otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie.

2. Wynagrodzenie za dokonane przez funkcjonariu-
szy wynalazki, udoskonalenia techniczne i usprawnie-
nia normujà odr´bne przepisy. 

3.55) Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki otrzymywania dodatkowego
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, uwzgl´dnia-
jàc rodzaje zadaƒ zleconych, wysokoÊç i sposób obli-
czania wynagrodzenia oraz tryb jego wyp∏acania.

Art. 109. 1. W razie przeniesienia z urz´du do pe∏-
nienia s∏u˝by do innej miejscowoÊci albo delegowania
do czasowego pe∏nienia s∏u˝by, funkcjonariuszowi
przys∏ugujà nale˝noÊci z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych na
obszarze kraju i przeniesieƒ.

2.56) Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, rodzaje nale˝noÊci, o których mo-
wa w ust. 1, ich wysokoÊç oraz tryb ich przyznawania
i wyp∏aty, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci sposób obli-
czania czasu podró˝y s∏u˝bowej.

Art. 110. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by na
podstawie art. 39 ust. 2 pkt 1, 2, 5 i 6 oraz ust. 3 pkt 1
i 3—7 otrzymuje: 

1) odpraw´; 

2) ekwiwalent pieni´˝ny za urlop wypoczynkowy nie-
wykorzystany w roku zwolnienia ze s∏u˝by oraz za
urlopy zaleg∏e; 

3) zrycza∏towany równowa˝nik pieni´˝ny za niewyko-
rzystany w danym roku przejazd, o którym mowa
w art. 72;

4) zwrot kosztów przejazdu do obranego miejsca za-
mieszkania w kraju dla siebie, ma∏˝onka oraz dzie-
ci, a tak˝e zwrot kosztów przewozu urzàdzenia do-
mowego wed∏ug zasad obowiàzujàcych przy prze-
niesieniach s∏u˝bowych. 

2. Funkcjonariusz zwolniony na podstawie art. 39
ust. 2 pkt 3 otrzymuje 50% odprawy oraz ekwiwalent
pieni´˝ny za urlopy wypoczynkowe niewykorzystane
w latach poprzedzajàcych rok zwolnienia ze s∏u˝by. 

3. Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej mo˝e
w przypadkach zas∏ugujàcych na szczególne uwzgl´d-
nienie przyznaç, z uwagi na uzasadnione potrzeby ro-
dziny funkcjonariusza, odpraw´ w wysokoÊci nieprze-
kraczajàcej 50% w razie zwolnienia go ze s∏u˝by na
podstawie art. 39 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2.

Art. 111. 1. WysokoÊç odprawy dla funkcjonariusza
w s∏u˝bie sta∏ej równa si´ wysokoÊci trzymiesi´cznego
uposa˝enia zasadniczego wraz z dodatkami o charakte-
rze sta∏ym, nale˝nymi na ostatnio zajmowanym stano-
wisku s∏u˝bowym. Odprawa ulega zwi´kszeniu o 20%
uposa˝enia zasadniczego wraz z dodatkami o charakte-
rze sta∏ym za ka˝dy dalszy pe∏ny rok wys∏ugi ponad
5 lat nieprzerwanej s∏u˝by, a˝ do wysokoÊci szeÊcio-
miesi´cznego zasadniczego uposa˝enia wraz z dodat-
kami o charakterze sta∏ym. Okres s∏u˝by przekraczajà-
cy 6 miesi´cy liczy si´ jako pe∏ny rok. 

2. Przy ustalaniu wysokoÊci odprawy uwzgl´dnia
si´ równie˝ okresy nieprzerwanej zawodowej s∏u˝by
wojskowej, je˝eli bezpoÊrednio po zwolnieniu z tej
s∏u˝by ˝o∏nierz zosta∏ przyj´ty do S∏u˝by Wi´ziennej
i nie otrzyma∏ odprawy z tytu∏u poprzednio pe∏nionej
s∏u˝by. 

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku przyj´cia do S∏u˝by Wi´ziennej po zwolnieniu
z innych s∏u˝b, w których przys∏ugujà Êwiadczenia te-
go rodzaju. 

4. WysokoÊç odprawy dla funkcjonariusza w s∏u˝-
bie przygotowawczej równa si´ wysokoÊci jednomie-
si´cznego uposa˝enia zasadniczego wraz z dodatkami
o charakterze sta∏ym na ostatnio zajmowanym stano-
wisku s∏u˝bowym. 

5. WysokoÊç odprawy dla funkcjonariusza ponow-
nie przyj´tego do s∏u˝by ustala si´ wed∏ug zasad okre-
Êlonych w ust. 1 i 4, z tym ˝e wys∏ug´ lat liczy si´ od
dnia ponownego przyj´cia do s∏u˝by. 
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54) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 29 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
55) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 30 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
56) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 31 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.



Art. 112. 1. W razie Êmierci funkcjonariusza, pozo-
sta∏ej po nim rodzinie przys∏uguje odprawa poÊmiert-
na w takiej wysokoÊci, w jakiej przys∏ugiwa∏aby temu
funkcjonariuszowi odprawa, gdyby by∏ zwolniony ze
s∏u˝by, oraz Êwiadczenia okreÊlone w art. 110 ust. 1
pkt 2—4.

2.24) Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1, przy-
s∏ugujà ma∏˝onkowi funkcjonariusza, który pozostawa∏
z nim we wspólnym po˝yciu, a w dalszej kolejnoÊci
dzieciom oraz rodzicom funkcjonariusza, je˝eli w dniu
Êmierci funkcjonariusza spe∏niali warunki do uzyskania
renty rodzinnej na podstawie przepisów o zaopatrze-
niu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y
Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´-
ziennej oraz ich rodzin. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ tak˝e do funkcjona-
riuszy uznanych za zaginionych.

Art. 113. 1. Funkcjonariuszowi w s∏u˝bie sta∏ej,
zwolnionemu ze s∏u˝by na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 1
oraz ust. 3 pkt 4, wyp∏aca si´ co miesiàc przez okres ro-
ku po zwolnieniu ze S∏u˝by Wi´ziennej Êwiadczenie
pieni´˝ne w wysokoÊci odpowiadajàcej uposa˝eniu za-
sadniczemu wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym,
pobieranymi na ostatnio zajmowanym stanowisku
s∏u˝bowym. 

2. Funkcjonariuszowi uprawnionemu do Êwiadcze-
nia okreÊlonego w ust. 1, który naby∏ prawo do zaopa-
trzenia emerytalnego, przys∏uguje prawo wyboru jed-
nego z tych Êwiadczeƒ. 

3. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze s∏u˝by na
podstawie art. 39 ust. 3 pkt 5 i 6, który z powodu nadal
trwajàcej choroby nie mo˝e podjàç zatrudnienia, wy-
p∏aca si´ co miesiàc Êwiadczenie pieni´˝ne okreÊlone
w ust. 1 przez okres choroby, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
okres 3 miesi´cy, chyba ˝e wczeÊniej komisja lekarska
wyda orzeczenie o inwalidztwie, stanowiàce podstaw´
do ustalenia prawa do renty inwalidzkiej.

Art. 114. Odprawa, o której mowa w art. 110, oraz
Êwiadczenia okreÊlone w art. 113 nie przys∏ugujà funk-
cjonariuszowi, który bezpoÊrednio po zwolnieniu ze
s∏u˝by zosta∏ przyj´ty do zawodowej s∏u˝by wojskowej
lub do innej s∏u˝by, w której przys∏uguje prawo do ta-
kich Êwiadczeƒ. 

Art. 115. 1. W razie Êmierci funkcjonariusza, nieza-
le˝nie od odprawy poÊmiertnej, o której mowa
w art. 112, przys∏uguje zasi∏ek pogrzebowy w wysoko-
Êci: 

1) trzymiesi´cznego uposa˝enia zasadniczego wraz
z dodatkami o charakterze sta∏ym, nale˝nymi na
ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym —
je˝eli koszty pogrzebu ponosi ma∏˝onek, dzieci,
wnuki, rodzeƒstwo lub rodzice;

2) kosztów rzeczywiÊcie poniesionych, najwy˝ej jed-
nak do wysokoÊci okreÊlonej w pkt 1 — je˝eli kosz-
ty pogrzebu ponosi inna osoba.

2. Je˝eli Êmierç funkcjonariusza nastàpi∏a na skutek
wypadku pozostajàcego w zwiàzku ze s∏u˝bà, koszty
pogrzebu pokrywa si´ ze Êrodków S∏u˝by Wi´ziennej.
Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej mo˝e wyraziç
zgod´ na pokrycie kosztów pogrzebu funkcjonariusza
zmar∏ego wskutek choroby pozostajàcej w zwiàzku ze
s∏u˝bà. 

3. W razie pokrycia kosztów pogrzebu funkcjonariu-
sza ze Êrodków S∏u˝by Wi´ziennej, pozosta∏ej po funk-
cjonariuszu rodzinie przys∏uguje 50% zasi∏ku pogrze-
bowego okreÊlonego w ust. 1 pkt 1.

Art. 116. 1. W razie Êmierci cz∏onka rodziny, funk-
cjonariuszowi przys∏uguje zasi∏ek pogrzebowy w wy-
sokoÊci: 

1) dwumiesi´cznego uposa˝enia zasadniczego wraz
z dodatkami o charakterze sta∏ym, nale˝nymi na
ostatnio zajmowanym stanowisku — je˝eli koszty
pogrzebu ponosi funkcjonariusz; 

2) kosztów rzeczywiÊcie poniesionych, najwy˝ej jed-
nak do wysokoÊci okreÊlonej w pkt 1— je˝eli kosz-
ty pogrzebu ponosi inna osoba. 

2. W razie zbiegu uprawnieƒ do zasi∏ku pogrzebo-
wego okreÊlonego w ust. 1 z uprawnieniami do zasi∏ku
pogrzebowego na podstawie przepisów odr´bnych,
funkcjonariuszowi przys∏uguje wy˝szy zasi∏ek, a je˝eli
pobra∏ zasi∏ek ni˝szy — odpowiednie wyrównanie.

Art. 117.57) Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, warunki pokrywania kosztów po-
grzebu funkcjonariusza ze Êrodków w∏aÊciwej jednost-
ki organizacyjnej oraz okreÊli cz∏onków rodziny, na któ-
rych przys∏uguje zasi∏ek pogrzebowy, uwzgl´dniajàc
rodzaje wydatków pokrywanych w ramach kosztów
pogrzebu i ich wysokoÊç, przypadki oraz sposób usta-
lania wysokoÊci oraz tryb wyp∏aty zasi∏ku pogrzebowe-
go lub jego wyrównania z tytu∏u Êmierci cz∏onka rodzi-
ny, a tak˝e dokumenty wymagane do ich wyp∏aty.

Art. 118. 1. W razie choroby, urlopu, zwolnienia od
zaj´ç s∏u˝bowych oraz w okresie pozostawania bez
przydzia∏u s∏u˝bowego, funkcjonariusz otrzymuje upo-
sa˝enie zasadnicze oraz dodatki o charakterze sta∏ym
i inne nale˝noÊci pieni´˝ne nale˝ne na ostatnio zajmo-
wanym stanowisku s∏u˝bowym — z uwzgl´dnieniem
powsta∏ych w tym okresie zmian majàcych wp∏yw na
prawo do uposa˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych
lub na ich wysokoÊç. 

2.58) Minister SprawiedliwoÊci mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia, przypadki ograniczenia w ca-
∏oÊci lub w cz´Êci wyp∏aty niektórych dodatków do
uposa˝enia w okresie choroby, urlopu okolicznoÊcio-
wego albo pozostawania funkcjonariusza bez przydzia-
∏u s∏u˝bowego, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci powià-
zanie dodatków z faktycznym pe∏nieniem s∏u˝by
w okreÊlonych warunkach.
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Art. 119. 1. Funkcjonariusz skierowany do szko∏y
lub na przeszkolenie albo na studia w kraju lub za gra-
nicà otrzymuje uposa˝enie oraz inne nale˝noÊci pie-
ni´˝ne.

2.59) Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, rodzaje innych nale˝noÊci, o których
mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci ich wy-
sokoÊç, warunki otrzymywania i wyp∏aty oraz sposób
i terminy ich wyp∏acania.

Art. 120. 1. Funkcjonariuszowi zawieszonemu
w czynnoÊciach s∏u˝bowych zawiesza si´, od najbli˝-
szego terminu p∏atnoÊci, wyp∏at´ 50% nale˝nego upo-
sa˝enia. 

2. W razie uchylenia zawieszenia w czynnoÊciach
s∏u˝bowych, funkcjonariusz otrzymuje cz´Êç uposa˝e-
nia, której wyp∏ata zosta∏a zawieszona, oraz podwy˝ki
tego uposa˝enia, wprowadzone w okresie zawiesze-
nia, chyba ˝e zosta∏ zwolniony ze s∏u˝by z przyczyn
okreÊlonych w art. 39 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 pkt 2. 

Art. 121. 1. Funkcjonariuszowi tymczasowo aresz-
towanemu zawiesza si´, od najbli˝szego terminu p∏at-
noÊci, wyp∏at´ 50% ostatnio nale˝nego uposa˝enia. 

2. W razie prawomocnego umorzenia post´powa-
nia karnego lub uniewinnienia prawomocnym wyro-
kiem sàdu, funkcjonariusz otrzymuje cz´Êç uposa˝e-
nia, której wyp∏ata zosta∏a zawieszona, oraz podwy˝ki
tego uposa˝enia, wprowadzone w okresie zawiesze-
nia, choçby umorzenie lub uniewinnienie nastàpi∏o po
zwolnieniu funkcjonariusza ze s∏u˝by, z zastrze˝eniem
przepisu ust. 3. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ w przypadku, gdy
post´powanie karne umorzono z powodu przedawnie-
nia, amnestii lub warunkowo.

Art. 122. 1. Funkcjonariuszowi, który samowolnie
opuÊci∏ miejsce pe∏nienia s∏u˝by albo pozostaje poza
nim lub nie podejmuje s∏u˝by, zawiesza si´ wyp∏at´
uposa˝enia od najbli˝szego terminu p∏atnoÊci. Je˝eli
funkcjonariusz pobra∏ ju˝ uposa˝enie, potràca mu si´
z najbli˝szej wyp∏aty 1/30 uposa˝enia miesi´cznego za
ka˝dy dzieƒ nieusprawiedliwionej nieobecnoÊci. 

2. W razie uznania nieobecnoÊci za usprawiedliwio-
nà, wyp∏aca si´ funkcjonariuszowi uposa˝enie, którego
wyp∏ata zosta∏a zawieszona. 

3. W razie zawinionej niemo˝noÊci pe∏nienia przez
funkcjonariusza obowiàzków s∏u˝bowych, stosuje si´
odpowiednio przepisy ust. 1 i 2.

4. Funkcjonariuszowi, który rozpoczyna urlop bez-
p∏atny w ciàgu miesiàca kalendarzowego, przys∏uguje
uposa˝enie w wysokoÊci 1/30 uposa˝enia miesi´czne-
go za ka˝dy dzieƒ poprzedzajàcy dzieƒ rozpocz´cia
urlopu bezp∏atnego. Je˝eli funkcjonariusz pobra∏ ju˝
uposa˝enie za czas urlopu bezp∏atnego, potràca si´ od-
powiednià cz´Êç uposa˝enia przy najbli˝szej wyp∏acie. 

Art. 123. 1. Z uposa˝enia funkcjonariuszy mogà byç
dokonywane potràcenia, na zasadach okreÊlonych
w przepisach o egzekucji sàdowej lub post´powaniu
egzekucyjnym w administracji albo w innych przepi-
sach szczególnych, je˝eli dalsze przepisy niniejszej
ustawy nie stanowià inaczej. 

2. Przez uposa˝enie, o którym mowa w ust. 1, rozu-
mie si´ uposa˝enie zasadnicze, dodatki do uposa˝enia,
odpraw´ wymienionà w art. 110 oraz wynagrodzenia
lub Êwiadczenia okreÊlone w art. 108 i 113.

3.60) Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, prze∏o˝onych w∏aÊciwych do dokony-
wania potràceƒ z uposa˝enia funkcjonariuszy oraz tryb
post´powania w tych sprawach, uwzgl´dniajàc przy-
padki dokonywania potràceƒ z uposa˝enia, w tym po-
tràceƒ za jego zgodà, oraz sposób ich dokonywania.

Art. 124. Przepisu art. 123 ust. 1 i 2 nie stosuje si´
do zaliczek pobieranych do rozliczenia, a w szczególno-
Êci na koszty podró˝y s∏u˝bowej, delegacji lub przenie-
sienia. Nale˝noÊci te potràca si´ z uposa˝enia w pe∏nej
wysokoÊci, niezale˝nie od potràceƒ z innych tytu∏ów.

Rozdzia∏ 8

OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna funkcjonariuszy

Art. 125. 1. Funkcjonariusz ponosi odpowiedzial-
noÊç dyscyplinarnà za pope∏nione przest´pstwa i wy-
kroczenia niezale˝nie od odpowiedzialnoÊci karnej. 

2. Funkcjonariusz podlega odpowiedzialnoÊci dys-
cyplinarnej za naruszenie dyscypliny s∏u˝bowej, nie-
przestrzeganie etyki zawodowej, a zw∏aszcza honoru,
godnoÊci i dobrego imienia s∏u˝by, oraz w innych przy-
padkach okreÊlonych w ustawie. 

3. Naruszeniem dyscypliny s∏u˝bowej jest w szcze-
gólnoÊci:

1) niedope∏nienie obowiàzków funkcjonariusza wyni-
kajàcych ze z∏o˝onego Êlubowania, a tak˝e przepi-
sów niniejszej ustawy oraz przepisów wydanych
na jej podstawie;

2) odmowa wykonania lub niewykonanie polecenia
s∏u˝bowego, z wyjàtkiem przypadku okreÊlonego
w art. 58 ust. 2;

3) zaniechanie czynnoÊci s∏u˝bowej wynikajàcej
z przepisów prawa;

4) wykonanie czynnoÊci s∏u˝bowej w sposób niedba-
∏y albo sprzecznie z obowiàzujàcymi zasadami;

5) Êwiadome wprowadzenie w b∏àd prze∏o˝onego lub
innego funkcjonariusza, je˝eli spowodowa∏o to lub
mog∏o spowodowaç szkod´ dla s∏u˝by, funkcjona-
riusza bàdê innej osoby;
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59) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 34 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.

———————
60) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 pkt 35 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.



6) nadu˝ycie zajmowanego stanowiska do osiàgni´-
cia korzyÊci materialnej lub osobistej;

7) wprowadzenie si´ w stan ograniczajàcy zdolnoÊç
wykonywania zadania s∏u˝bowego lub uniemo˝li-
wiajàcy jego wykonanie. 

Art. 126. 1. Funkcjonariuszowi mogà byç wymie-
rzone nast´pujàce kary dyscyplinarne: 

1) upomnienie; 

2) nagana; 

3) surowa nagana; 

4) ostrze˝enie o niepe∏nej przydatnoÊci na zajmowa-
nym stanowisku s∏u˝bowym; 

5) przeniesienie na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe; 

6) obni˝enie stopnia; 

7) pozbawienie stopnia; 

8) ostrze˝enie o niepe∏nej przydatnoÊci do s∏u˝by; 

9) wydalenie ze s∏u˝by. 

2. (skreÊlony).61)

3. W stosunku do funkcjonariuszy skoszarowanych,
oprócz kar wymienionych w ust. 1 i 2 61), mo˝na stoso-
waç ponadto kar´ dyscyplinarnà zakazu opuszczania
miejsca zakwaterowania przez czas okreÊlony nieprze-
kraczajàcy 14 dni.

4. W uzasadnionych przypadkach mo˝na ∏àczyç ka-
r´ przeniesienia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe z karà
obni˝enia stopnia, a kar´ wydalenia ze s∏u˝by z karà
pozbawienia stopnia.

Art. 127. 1. Nie mo˝na wszczàç post´powania dys-
cyplinarnego po up∏ywie 90 dni od dnia otrzymania
przez prze∏o˝onego, o którym mowa w art. 130, wiado-
moÊci o pope∏nieniu czynu podlegajàcego odpowie-
dzialnoÊci dyscyplinarnej.

2.62) Nie mo˝na wymierzyç funkcjonariuszowi kary
dyscyplinarnej po up∏ywie 3 lat od dnia pope∏nienia
czynu, o którym mowa w ust. 1; je˝eli jednak czyn sta-
nowi przest´pstwo, okres ten nie mo˝e byç krótszy od
okresu przedawnienia karalnoÊci tego przest´pstwa.

3. Termin wymieniony w ust. 1 nie biegnie w razie
nieobecnoÊci funkcjonariusza w s∏u˝bie. 

Art. 128. (skreÊlony).63)

Art. 129. 1. Za czyny, za które w myÊl odr´bnych
przepisów w∏aÊciwe organy sà uprawnione do nak∏a-

dania kar porzàdkowych, funkcjonariusze ponoszà wy-
∏àcznie odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà. 

2. OdpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej podlegajà
równie˝ funkcjonariusze, w przypadkach gdy w∏aÊciwe
organy sà uprawnione do stosowania grzywny w celu
przymuszenia. 

3. Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, wyst´pujà
do prze∏o˝onego w∏aÊciwego w sprawach osobowych
funkcjonariusza o pociàgni´cie funkcjonariusza do od-
powiedzialnoÊci dyscyplinarnej. 

Art. 130. 1. Wymierzanie kar dyscyplinarnych nale-
˝y do prze∏o˝onych w∏aÊciwych w sprawach osobo-
wych funkcjonariuszy lub wy˝szych prze∏o˝onych. Wy-
mierzenie oficerowi kary dyscyplinarnej wymienionej
w art. 126 ust. 1 pkt 9 nale˝y do Dyrektora Generalne-
go S∏u˝by Wi´ziennej, a kar wymienionych w art. 126
ust. 1 pkt 6 i 7 — do prze∏o˝onych, o których mowa
w art. 54 ust. 1 i 2.

2. O wyniku post´powania dyscyplinarnego infor-
muje si´ sàd lub prokuratora, je˝eli post´powanie dys-
cyplinarne zosta∏o wszcz´te na ich wniosek.

Art. 131. 1. Od wymierzonej kary dyscyplinarnej
s∏u˝y za˝alenie do w∏aÊciwego sàdu dyscyplinarnego.

2. (skreÊlony).64)

3. Za˝alenie mo˝e wnieÊç ukarany funkcjonariusz
lub wy˝szy prze∏o˝ony.

Art. 132. 1. Cz∏onkowie sàdów dyscyplinarnych sà
wybieralni.

2. Przy orzekaniu cz∏onkowie sàdów dyscyplinar-
nych sà niezawiÊli.

3. Sàdy dyscyplinarne orzekajà na podstawie swe-
go przekonania opartego na swobodnej ocenie prze-
prowadzonych dowodów.

4. (skreÊlony).65)

Art. 132a.66) 1.67) Od orzeczenia sàdu dyscyplinar-
nego funkcjonariuszowi, wy˝szemu prze∏o˝onemu
oraz Ministrowi SprawiedliwoÊci s∏u˝y skarga do Na-
czelnego Sàdu Administracyjnego.

1.68) Od orzeczenia sàdu dyscyplinarnego funkcjonariu-
szowi, wy˝szemu prze∏o˝onemu oraz Ministrowi Sprawie-
dliwoÊci s∏u˝y skarga do sàdu administracyjnego.
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———————
61) Przez art. 5 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. —

Przepisy wprowadzajàce Kodeks post´powania w spra-
wach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1149), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 17 paêdziernika 2001 r.

62) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
15 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o S∏u˝bie Wi´ziennej
oraz ustawy o Naczelnym Sàdzie Administracyjnym
(Dz. U. z 2000 r. Nr 2, poz. 5), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 lutego 2000 r.

63) Przez art. 5 § 6 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 61.

———————
64) Przez art. 5 § 6 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 61.
65) Przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 62.
66) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 62.
67) W brzmieniu tym obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie

zmiany, o której mowa w odnoÊniku 68.
68) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 40 ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ —
Prawo o ustroju sàdów administracyjnych i ustaw´ —
Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1271), która wejdzie w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.



2. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e wnieÊç skarg´,
o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesi´cy od dnia
dor´czenia orzeczenia wy˝szemu prze∏o˝onemu.

Art. 133. Minister SprawiedliwoÊci wyda, w drodze
rozporzàdzenia, regulamin dyscyplinarny okreÊlajàcy
szczegó∏owe zasady i tryb przeprowadzania post´po-
waƒ dyscyplinarnych, wymierzania kar dyscyplinar-
nych i ich wykonywania, zawieszania, zacierania i da-
rowania, a tak˝e odwo∏ywania si´ od wymierzonych
kar, szczegó∏owà organizacj´ sàdów dyscyplinarnych,
ich w∏aÊciwoÊç, tryb wybierania ich cz∏onków oraz za-
sady i tryb post´powania przed tymi sàdami.

Rozdzia∏ 9

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 134—137. (pomini´te).69)

Art. 138. Z chwilà wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy ustaje cz∏onkostwo w partiach politycznych tych

funkcjonariuszy, którzy do takich organizacji dotàd na-
le˝eli.

Art. 139. Sprawy zastrze˝one do w∏aÊciwoÊci Mini-
stra Spraw Wewn´trznych11) w przepisach o odszkodo-
waniach przys∏ugujàcych w razie wypadków i chorób
pozostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Policji nale˝à —
w odniesieniu do funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej
i cz∏onków ich rodzin — do w∏aÊciwoÊci Ministra Spra-
wiedliwoÊci. 

Art. 140. 1. Traci moc ustawa z dnia 10 grudnia
1959 r. o S∏u˝bie Wi´ziennej (Dz. U. z 1984 r. Nr 29,
poz. 149, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1991 r. Nr 94,
poz. 422 i Nr 105, poz. 453, z 1992 r. Nr 54, poz. 254,
z 1994 r. Nr 53, poz. 214 i Nr 105, poz. 509 oraz z 1995 r.
Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163).

2. (pomini´ty).69) 

Art. 141. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.70)
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69) Zamieszczone w obwieszczeniu.

———————
70) Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 31 maja 1996 r.

1762

OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 listopada 2002 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodarskich.

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) og∏asza si´ w za∏àcz-
niku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst usta-
wy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i roz-
rodzie zwierzàt gospodarskich (Dz. U. Nr 123, poz. 774),
z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-
nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojo-
wà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

2) ustawà z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektó-
rych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem admi-
nistracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122,
poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1802),

3) ustawà z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o za-
wodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-wete-
rynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaê-
nych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych i mi´sa
oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o or-

ganizacji hodowli i rozrodzie zwierzàt gospodar-
skich (Dz. U. Nr 129, poz. 1438 i Nr 154, poz. 1790)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 22 listopada 2002 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 42 ust. 2 i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierp-
nia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwie-
rzàt gospodarskich (Dz. U. Nr 123, poz. 774), które
stanowià:

Art. 42. „2. Zwiàzek hodowców lub inny podmiot,
który w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy
prowadzi okreÊlonà ksi´g´, traci prawo
do jej prowadzenia, je˝eli w ciàgu roku
nie wystàpi z wnioskiem o zezwolenie
na jej prowadzenie; w tym przypadku
ksi´g´ wraz z dokumentacjà przejmuje
jednostka organizacyjna o zasi´gu kra-
jowym, uprawniona do prowadzenia
oceny wartoÊci u˝ytkowej i hodowlanej
zwierzàt.” 


