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§ 3. Żołnierzom zawodowym mianowanym na ko
lejny stopień w okresie, o którym mowa w § 1 w ust. 2, 
wypłaca się dodatkowo równoważnik p ien i ężny w na
stępującej wysokości: 

1) generałom (admirałom): 
a) w jednostkach lądowych 
b) w jednostkach lotniczych 
c) w marynarce wojennej 

2) pułkownikom (komandorom): 
a) w jednostkach lądowych 
b) w jednostkach lotniczych 
c) w marynarce wojennej 

3) kapitanom : 
a) w jednostkach lądowych 
b) w jednostkach lotniczych 
c) w marynarce wojennej 

4) chorążym: 
a) w jednostkach lądowych 
b) w jednostkach lotniczych 
c) w marynarce wojennej 

5) podoficerom: 
a) w jednostkach lądowych 
b) w jednostkach lotniczych 

504,00 zł, 
467,00 zł, 

3794,00 zł , 

4 460,00 zł, 
4459,00 zł , 

6487,00 zł, 

395,00 zł, 
241 ,00 zł , 

624,00 zł, 

366,00 zł, 
215,00 zł , 

755,00 zł , 

513,00 zł, 
361,00 zł, 

c) w maryna rce wojennej 902,00 zł, 
6) podoficerom w korpusie chorążych: 

a) w jednost kach lądowych 579,00 zł, 
b) w jednostkach lotniczych 422,00 zł, 
c) w maryna rce wojennej 603,00 zł. 

§ 4. Kobi etom będącym żołnierzami zawodowymi, 
przy powołan i u do służby, wypłaca się dodatkowo 
równoważnik pieniężny za nie wydane w naturze 
przedm ioty umundurowania w następującej wysoko
ści: 

1) w jednostkach lądowych 165,00 zł, 
2) w jednostkach lotniczych 165,00 zł, 
3) w marynarce wojennej 215,00 zł. 

§ 5. W przypadku przedłużenia okresu używalności 
przedmiotów umundurowania należnych, a nie wyda
nych w naturze, żołnierzom zawodowym wypłaca się 
równoważnik pieniężny za przedłużony okres używal
ności według cen obowiązujących w dniu wypłaty 
równoważnika . 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1998 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Tomaszewski 

928 
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

z dnia 17 listopada 1998 r. 

sygn. akt K. 42/97 

Trybunał Konstytucyjny w składzie: 
Stefan J. Jaworski - przewodniczący, 

Zdzisław Czeszejko-Sochacki, 
Wiesław Johann - sprawozdawca, 
Błażej Wierzbowski, 
Marian Zdyb, 
protoko lant : J oa nna Szymczak, 

po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 1998 r. na roz
prawie sprawy z wniosku Komisji Krajowej WZZ "S ier
pień 80", z udziałem umocowanych przedstawicieli 
uczestników postępowania : wnioskodawcy, Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Najwyższej Izby 
Kontroli i Prokuratora Generalnego, o wydanie orze
czenia stwierdzającego, że art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. 
z 1995 r. Nr 13, poz. 59, z późniejszymi zmianami) , 
w części pozbawiającej prawa zrzeszania się w dowol -

nie wybranych związkach zawodowych pracowników 
nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne 
w Najwyższej Izbie Kontroli, jest niezgodny z art. 2, 
art. 12 i art. 59 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), 

o r z e k a: 

Artykuł 86 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 1995 r. Nr 13, 
poz. 59, z 1996 r. Nr 64, poz. 315 i Nr 89, poz. 402 oraz 
z 1997 r. Nr28, poz. 153, Nr79, poz. 484, Nr96, poz.589, 
Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 883) jest zgodny 
z art. 2, art. 12 i art. 59 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol
skiej. 

Stefan J. Jaworski 

Zdzisfaw Czeszejko-Sochacki 
Bfażej Wierzbowski 

Wiesfaw Johann 
Marian Zdyb 
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