
Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 26 kwiet-
nia 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,
z 2000 r. Nr 2, poz. 5 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877,
Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç, szczegó∏o-
we zasady otrzymywania i zwrotu równowa˝nika pie-
ni´˝nego w zamian za umundurowanie oraz wysokoÊç
równowa˝nika pieni´˝nego za czyszczenie chemiczne
umundurowania dla funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´zien-
nej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”.

§ 2. 1. Funkcjonariusz w korpusie oficerów S∏u˝by
Wi´ziennej otrzymuje równowa˝nik pieni´˝ny w za-
mian za umundurowanie, w wysokoÊci:

1) genera∏:

a) m´˝czyzna — 3 590,33 z∏,

b) kobieta — 3 634,37 z∏,

2) oficer od stopnia pu∏kownika do stopnia majora:

a) m´˝czyzna — 1 895,51 z∏,

b) kobieta — 1 891,29 z∏,

3) oficer od stopnia kapitana do stopnia podporuczni-
ka:

a) m´˝czyzna — 1 863,24 z∏,

b) kobieta — 1 859,02 z∏.

2. Funkcjonariusz w korpusie chorà˝ych S∏u˝by
Wi´ziennej otrzymuje równowa˝nik pieni´˝ny w za-
mian za umundurowanie, w wysokoÊci:

1) m´˝czyzna — 1 812,78 z∏,

2) kobieta — 1 808,56 z∏.

3. Funkcjonariusz w korpusie podoficerów S∏u˝by
Wi´ziennej otrzymuje równowa˝nik pieni´˝ny w za-
mian za umundurowanie, w wysokoÊci:

1) m´˝czyzna — 1 789,81 z∏,

2) kobieta — 1 785,59 z∏.

4. Funkcjonariusz w korpusie szeregowych S∏u˝by
Wi´ziennej otrzymuje równowa˝nik pieni´˝ny w za-
mian za umundurowanie, w wysokoÊci:

1) m´˝czyzna — 1 724,52 z∏,

2) kobieta — 1 720,30 z∏.

5. Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 1—4,
otrzymuje równowa˝nik pieni´˝ny za czyszczenie che-
miczne umundurowania, w wysokoÊci 287,00 z∏.

§ 3. 1. Funkcjonariusz otrzymuje równowa˝nik pie-
ni´˝ny w zamian za umundurowanie i równowa˝nik
pieni´˝ny za czyszczenie chemiczne umundurowania
z pierwszym dniem roku mundurowego, który obejmu-
je okres od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowe-
go do dnia 31 marca roku nast´pnego.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie doty-
czy funkcjonariusza mianowanego po raz pierwszy do
s∏u˝by w czasie roku mundurowego.

§ 4. Równowa˝nik pieni´˝ny w zamian za umundu-
rowanie i równowa˝nik pieni´˝ny za czyszczenie che-
miczne umundurowania wyp∏aca si´ funkcjonariuszo-
wi w terminie 60 dni od dnia powstania uprawnienia
do równowa˝ników.

§ 5. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by na pod-
stawie art. 39 ust. 2 pkt 2—5 lub ust. 3 pkt 1, 2 i 7 usta-
wy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S∏u˝bie Wi´ziennej, zwa-
nej dalej „ustawà”, oraz funkcjonariusz w s∏u˝bie przy-
gotowawczej zwolniony na podstawie art. 39 ust. 2
pkt 6 ustawy przed up∏ywem okresu, za który wyp∏a-
cano równowa˝nik pieni´˝ny w zamian za umunduro-
wanie, jest obowiàzany zwróciç cz´Êç równowa˝nika,
liczonà w pe∏nych miesiàcach, za okres niepozostawa-
nia w s∏u˝bie.

2. Równowa˝nik pieni´˝ny w zamian za umunduro-
wanie nie przys∏uguje funkcjonariuszowi korzystajàce-
mu z urlopu wychowawczego lub bezp∏atnego, trwajà-
cego d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy, za okres tego urlopu.

3. W przypadku wyp∏aty równowa˝nika pieni´˝ne-
go w zamian za umundurowanie przed rozpocz´ciem
urlopu, o którym mowa w ust. 2, funkcjonariusz jest
obowiàzany zwróciç cz´Êç pobranego równowa˝nika
w wysokoÊci proporcjonalnej do okresu trwania urlo-
pu (liczonego w pe∏nych miesiàcach). Zwrot równo-
wa˝nika pieni´˝nego nast´puje nie póêniej ni˝ w ostat-
nim dniu pe∏nienia s∏u˝by przed rozpocz´ciem urlopu.

§ 6. 1. Wyp∏at´ równowa˝nika pieni´˝nego w za-
mian za umundurowanie zawiesza si´ funkcjonariu-
szowi w przypadku zawieszenia go w czynnoÊciach
s∏u˝bowych z powodu wszcz´cia przeciwko niemu po-
st´powania karnego lub dyscyplinarnego, na okres te-
go zawieszenia (liczonego w pe∏nych miesiàcach).

2. Wznowienie wyp∏aty równowa˝nika pieni´˝nego
nast´puje po zakoƒczeniu okresu zawieszenia funkcjo-
nariusza w czynnoÊciach s∏u˝bowych, chyba ˝e zosta∏
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 9 maja 2002 r.

w sprawie równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne 
umundurowania dla funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej.



on zwolniony ze s∏u˝by na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 3
i 4 lub ust. 3 pkt 2 ustawy.

§ 7. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do wysoko-
Êci i wyp∏acania równowa˝nika pieni´˝nego w zamian
za umundurowanie i równowa˝nika pieni´˝nego za
czyszczenie chemiczne umundurowania funkcjonariu-
szy S∏u˝by Wi´ziennej, które przys∏ugujà od dnia
1 kwietnia 2002 r.

§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Sprawiedli-
woÊci z dnia 8 paêdziernika 1998 r. w sprawie wysoko-

Êci, szczegó∏owych zasad otrzymywania i zwrotu rów-
nowa˝nika pieni´˝nego w zamian za umundurowanie
oraz wysokoÊci równowa˝nika pieni´˝nego za czysz-
czenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy
S∏u˝by Wi´ziennej (Dz. U. Nr 127, poz. 845, z 1999 r.
Nr 27, poz. 251, z 2000 r. Nr 27, poz. 340 i z 2001 r.
Nr 80, poz. 868).

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

Minister SprawiedliwoÊci: w z. J. ¸ankiewicz
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