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Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwiet-
nia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb i zakres stosowa-
nia do funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwanych 
dalej „funkcjonariuszami”, przepisów ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. 
Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)) w dziedzinie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz właściwość przełożonych 
w tych sprawach.

§ 2. Kierownik jednostki organizacyjnej Służby Wię-
ziennej, zwany dalej „kierownikiem”, wykonuje w dzie-
dzinie bezpieczeństwa i higieny służby zadania i czyn-
ności pracodawcy określone w art. 207 § 2 i 21, art. 2071, 
art. 208, art. 2091, art. 213—216, art. 223—227, 
art. 232—234 § 1, § 3—4, art. 236, art. 2374, art. 2376, 
art. 2377 § 1 pkt 2, art. 2379 § 1 i 2, art. 23710 i art. 23715 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, 
zwanej dalej „Kodeksem pracy”.

§ 3. Kierownik w celu realizacji zadań w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny służby przestrzega przepi-
sów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy określo-
nych w art. 217—2221, art. 228 § 3, art. 229 § 2—7, 
art. 2373 i art. 2375 Kodeksu pracy.

§ 4. Kierownik, odpowiednio do zakresu swojego 
działania, może organizować lub prowadzić w stosun-
ku do podległych funkcjonariuszy szkolenia w dziedzi-
nie bezpieczeństwa i higieny służby zgodnie z progra-
mami szkoleń uwzględniającymi charakter tej służby 
w Służbie Więziennej.

§ 5. 1. Kierownik wyznacza funkcjonariuszy do wy-
konywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny 
służby.

2. Kierownik ustala liczbę funkcjonariuszy, o któ-
rych mowa w ust. 1, oraz zakres wykonywanych przez 
nich zadań, w porozumieniu z komórką właściwą do 
spraw medycyny pracy i bezpieczeństwa i higieny 
pracy w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, bio-
rąc pod uwagę stan etatowy jednostki organizacyjnej 
Służby Więziennej oraz jej zakres działania, a także 
charakter i warunki służby. 

3. Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, powi-
nien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:

1)  posiadać zawód technika bezpieczeństwa i higieny 
pracy albo

2)  wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo 
studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

4. Organizacja i rozkład czasu służby funkcjonariu-
sza, o którym mowa w ust. 1, powinny zapewniać peł-
ną realizację zadań i czynności w dziedzinie bezpie-
czeństwa i higieny służby.

5. Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, nie 
może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego 
następstw z powodu wykonywania zadań i uprawnień 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby.

6. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, za-
pewnia się dostęp do informacji mogących wywierać 
wpływ na bezpieczeństwo służby i ochronę zdrowia 
funkcjonariuszy jednostki organizacyjnej Służby Wię-
ziennej. 

§ 6. Zadania i czynności w dziedzinie bezpieczeń-
stwa i higieny służby określone w art. 212 Kodeksu 
pracy wykonuje kierownik lub funkcjonariusz odpo-
wiedzialny za funkcjonowanie służby, działu, oddziału, 
zespołu lub grupy funkcjonariuszy.

§ 7. Funkcjonariusz jest obowiązany:

1)  przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa  
i higieny pracy określonych w art. 211 Kodeksu 
pracy;

2)  dbać o należyty stan sprzętu uzbrojenia oraz sprzę-
tu i urządzeń pożarniczych w miejscu pełnienia 
służby;

3)  stosować się do zaleceń lekarza medycyny pracy 
Służby Więziennej;

4)  stosować środki ochrony zbiorowej, a także uży-
wać przydzielonych środków ochrony indywidual-
nej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie 
z przeznaczeniem, również w przypadku realizo-
wanych zadań związanych z dozorowaniem osób 
pozbawionych wolności wykonujących pracę 
w warunkach zagrożeń czynnikami występującymi 
w środowisku służby. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
13 sierpnia 2010 r.

Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 5 sierpnia 2010 r.

w sprawie stosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, 
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, 
Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, 
z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, 
Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, 
Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, 
poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, 
poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 
i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, 
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. 
Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, 
poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, 
Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, 
poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, 
poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, 
Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, 
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, 
Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, 
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 655 
i Nr 135, poz. 912. 
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