
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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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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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 17 maja 2002 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu post´powania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych
i aplikantów.

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 11 kwietnia
2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49,
poz. 509) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe zasady i tryb post´powania dyscypli-
narnego w stosunku do rzeczników patentowych
i aplikantów,

2) w∏aÊciwoÊç i sk∏ad sàdów dyscyplinarnych,

3) tryb powo∏ywania cz∏onków sk∏adów orzekajàcych,

4) sposób wykonywania orzeczeƒ i obliczania kosz-
tów.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) sàdzie dyscyplinarnym — nale˝y przez to rozumieç
Sàd Dyscyplinarny oraz Odwo∏awczy Sàd Dyscy-
plinarny,

2) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.

§ 3. 1. Sàd dyscyplinarny orzeka na rozprawie lub
na posiedzeniu.

2. Rozstrzygni´cia sàdu dyscyplinarnego zapadajà
w formie orzeczeƒ lub postanowieƒ. Orzeczenie mo˝e
byç wydane jedynie na rozprawie.

Rozdzia∏ 2

W∏aÊciwoÊç i sk∏ad sàdu dyscyplinarnego oraz tryb
powo∏ywania cz∏onków sk∏adów orzekajàcych

§ 4. 1. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych
rzeczników patentowych powo∏ane sà:

1) Sàd Dyscyplinarny w pierwszej instancji,

2) Odwo∏awczy Sàd Dyscyplinarny w drugiej instan-
cji,

3) Sàd Najwy˝szy w sprawach, o których mowa
w art. 66 ustawy.

2. Siedzibà Sàdu Dyscyplinarnego oraz Odwo∏aw-
czego Sàdu Dyscyplinarnego jest m.st. Warszawa. Sà-
dy te obejmujà swojà w∏aÊciwoÊcià teren ca∏ego kraju.

§ 5. 1. Cz∏onkowie sàdu dyscyplinarnego wybiera-
jà spoÊród siebie przewodniczàcego sàdu i jego za-
st´pc´.

2. Przewodniczàcy sàdu dyscyplinarnego kieruje
pracà sàdu, w szczególnoÊci:

1) zaznajamia si´ z ka˝dà sprawà wp∏ywajàcà do sàdu
i wyznacza termin pierwszego posiedzenia,

2) ustala sk∏ady orzekajàce oraz wyznacza przewodni-
czàcych sk∏adów orzekajàcych,

3) czuwa nad sprawnym przebiegiem post´powaƒ
dyscyplinarnych.


