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Na podstawie art. 100 ust. 3 oraz art.101 ust. 2 usta-
wy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S∏u˝bie Wi´ziennej
(Dz. U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 883, z 1999 r.
Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 5) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie dodatków do uposa-
˝enia funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej (Dz. U. Nr 27,
poz. 253) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1:
a) w ust. 1 skreÊla si´ pkt 4,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o «naj-
ni˝szym uposa˝eniu», rozumie si´ przez to
najni˝sze uposa˝enie zasadnicze w S∏u˝bie
Wi´ziennej, ustalane odr´bnie dla funkcjo-
nariuszy obj´tych i nieobj´tych obowiàzko-
wym ubezpieczeniem emerytalnym i rento-
wym.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Funkcjonariusz otrzymuje dodatek za stopieƒ

w nast´pujàcej wysokoÊci, ustalonej w relacji
procentowej do najni˝szego uposa˝enia:
— genera∏ 160%
— pu∏kownik 140%
— podpu∏kownik 125%
— major 115%
— kapitan 100%
— porucznik 95%
— podporucznik 90%
— starszy chorà˝y 82%
— chorà˝y 78%
— m∏odszy chorà˝y 75%
— starszy sier˝ant sztabowy 64%
— sier˝ant sztabowy 59%
— starszy sier˝ant 55%

— sier˝ant 51%
— plutonowy 49%
— starszy kapral 47%
— kapral 45%
— starszy szeregowy 32%
— szeregowy 30%.”;

3) w § 3 w ust. 2 po wyrazach „wykonywanych zadaƒ
s∏u˝bowych,” dodaje si´ wyrazy „warunków pe∏-
nienia s∏u˝by,”;

4) skreÊla si´ § 5;

5) § 6 i 7 otrzymujà brzmienie:
„§ 6. W okresie urlopu funkcjonariusz otrzymuje

dodatek wi´zienny nale˝ny na ostatnio zaj-
mowanym stanowisku, o którym mowa w § 4
ust. 1, z uwzgl´dnieniem powsta∏ych w tym
okresie zmian, majàcych wp∏yw na wysokoÊç
tego dodatku.

§ 7. Dodatek wi´zienny wyp∏aca si´ do 10 dnia
ka˝dego miesiàca za miesiàc poprzedni, na
postawie decyzji wydanej w oparciu o za-
twierdzony przez prze∏o˝onego w∏aÊciwego
w sprawach osobowych wykaz liczby godzin,
w których wykonywane by∏y zadania upraw-
niajàce funkcjonariusza do otrzymywania te-
go dodatku.”

§ 2. Funkcjonariusz, który w dniu wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia otrzymywa∏ dodatek za s∏u˝b´ w wa-
runkach szkodliwych lub ucià˝liwych dla zdrowia,
otrzymuje dodatek s∏u˝bowy w wysokoÊci podwy˝szo-
nej o kwot´ dotychczas otrzymywanego dodatku za
s∏u˝b´ w warunkach szkodliwych lub ucià˝liwych dla
zdrowia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2001 r., z wyjàtkiem § 1 pkt 1 lit. b) i pkt 2, któ-
ry wchodzi w ˝ycie z mocà od dnia 1 stycznia 2001 r.
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z dnia 20 marca 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dodatków do uposa˝enia funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej.


