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Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Cz∏onkowi Wy˝szej Komisji Dyscyplinarnej
S∏u˝by Cywilnej przys∏uguje wynagrodzenie miesi´czne
w wysokoÊci:

1) przewodniczàcemu — 100 % minimalnego wynagro-
dzenia za prac´ pracowników okreÊlonego na pod-
stawie odr´bnych przepisów, zwanego dalej „mini-
malnym wynagrodzeniem”;

2) zast´pcy przewodniczàcego — 75 % minimalnego
wynagrodzenia;

3) cz∏onkowi — 50 % minimalnego wynagrodzenia.

2. Cz∏onkowi Wy˝szej Komisji Dyscyplinarnej S∏u˝by
Cywilnej przys∏uguje wynagrodzenie za rozpoznanie
sprawy dyscyplinarnej, zakoƒczonej wydaniem orzecze-
nia, w wysokoÊci:

1) przewodniczàcemu sk∏adu orzekajàcego — 38 % mi-
nimalnego wynagrodzenia;

2) cz∏onkowi sk∏adu orzekajàcego — 23 % minimalnego
wynagrodzenia.

§ 2. Cz∏onkowi komisji dyscyplinarnej urz´du oraz
cz∏onkowi wspólnej komisji dyscyplinarnej przys∏uguje
wynagrodzenie za rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej,
zakoƒczonej wydaniem orzeczenia, w wysokoÊci:

1) przewodniczàcemu sk∏adu orzekajàcego — 29 % mi-
nimalnego wynagrodzenia;

2) cz∏onkowi sk∏adu orzekajàcego — 18 % minimalnego
wynagrodzenia.

§ 3. 1. Rzecznikowi dyscyplinarnemu przys∏uguje wy-
nagrodzenie za przeprowadzenie post´powania wyjaÊ-
niajàcego w wysokoÊci:

1) rzecznikowi dyscyplinarnemu do spraw dyscyplinar-
nych osób zajmujàcych stanowiska dyrektorów ge-
neralnych urz´dów — 50 % minimalnego wynagro-
dzenia;

2) rzecznikowi dyscyplinarnemu do spraw dyscyplinar-
nych osób zajmujàcych stanowiska wojewódzkich le-
karzy weterynarii i ich zast´pców, wspólnemu rzecz-
nikowi dyscyplinarnemu oraz rzecznikowi dyscypli-
narnemu urz´du — 30 % minimalnego wynagrodze-
nia.

2. Przepisy ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do zast´p-
cy rzecznika dyscyplinarnego.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.1)
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 kwietnia 2009 r.

w sprawie wynagrodzenia cz∏onków Wy˝szej Komisji Dyscyplinarnej S∏u˝by Cywilnej,
komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zast´pców

———————
1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r.
w sprawie wynagrodzenia cz∏onków Wy˝szej Komisji Dys-
cyplinarnej S∏u˝by Cywilnej oraz komisji dyscyplinarnych
(Dz. U. Nr 246, poz. 1797), które traci moc z dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia na podstawie art. 207
ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o s∏u˝bie cywilnej
(Dz. U. Nr 227, poz. 1505).


