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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 26 marca 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za umundurowanie.

Na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 3 i art. 99 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o s∏u˝bie wojskowej
˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55,
Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688,
Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944,
z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz z 1999 r. Nr 1, poz. 7) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokoÊci równo-
wa˝nika pieni´˝nego w zamian za umundurowanie
(Dz. U. Nr 36, poz. 410) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 wyrazy „2000 r.” zast´puje si´ wyrazami
„2001 r.”,

b) w ust. 2 wyrazy „1 stycznia 2000 r. do dnia
31 grudnia 2000 r.” zast´puje si´ wyrazami
„1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r.”,

c) w ust. 3 wyrazy „1 stycznia do dnia 31 grudnia
2000 r.” zast´puje si´ wyrazami „1 stycznia do
dnia 31 grudnia 2001 r.”;

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Równowa˝nik, o którym mowa w ust. 1, wyp∏a-
ca si´ po wcieleniu do s∏u˝by kandydackiej oraz
na drugim i trzecim roku nauki.”;

3) w § 6 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Równowa˝nik pomniejsza si´ o kwot´ równà
wartoÊci przedmiotów zaopatrzenia munduro-
wego, obj´tych tym równowa˝nikiem, wyda-
nych w naturze.”;

4) w § 7 wyrazy „1 kwietnia 2000 r.” zast´puje si´ wy-
razami „1 kwietnia 2001 r.”;

5) za∏àczniki nr 1—4 do rozporzàdzenia otrzymujà
brzmienie okreÊlone w za∏àcznikach nr 1—4 do ni-
niejszego rozporzàdzenia.

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

Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski

b) dowódców jednostek organizacyjnych i ich za-
st´pców,

c) absolwentów szkó∏ wojskowych,

d) ˝o∏nierzy za uzyskanie kwalifikacji w zakresie j´-
zyka obcego,

3) fundusz zapomóg w przeznaczeniem na zapomogi
w formie pieni´˝nej i niepieni´˝nej, o których mo-
wa w art. 4 ust. 1a ustawy o uposa˝eniu ˝o∏nierzy,
zwany celowym funduszem zapomóg.

4. WysokoÊç funduszów, o których mowa w ust. 3
pkt 2 i 3, okreÊla corocznie decyzja bud˝etowa ministra
w∏aÊciwego do spraw obrony narodowej.

§ 4. 1. Fundusze, o których mowa w § 3, tworzy si´
z podzia∏em na ˝o∏nierzy zawodowych i niezawodo-
wych.

2. WysokoÊç funduszów, o których mowa w § 3,
mo˝e byç podwy˝szona w ciàgu roku przez ministra
w∏aÊciwego do spraw obrony narodowej o niewyko-
rzystane Êrodki przeznaczone na uposa˝enia.

§ 5. Fundusze na nagrody i zapomogi dla ˝o∏nierzy
pe∏niàcych s∏u˝b´ w:

1) jednostkach organizacyjnych — tworzy si´ w ra-
mach bud˝etu Ministerstwa Obrony Narodowej,

2) innych jednostkach organizacyjnych prowadzàcych
gospodark´  finansowà na zasadach okreÊlonych
w art. 19 i 20 ustawy o finansach publicznych —
tworzy si´ w ramach Êrodków w∏asnych tych jed-
nostek,

3) pozosta∏ych podmiotach sektora finansów publicz-
nych oraz w przedsi´biorstwach — mogà byç two-
rzone  w ramach Êrodków w∏asnych, na zasadach
okreÊlonych w przepisach o gospodarce finanso-
wej tych podmiotów.

§ 6. 1. W przypadku sformowania w ciàgu roku jed-
nostki organizacyjnej — fundusze, o których mowa
w § 3 ust. 1, tworzy si´ przy uwzgl´dnieniu uposa˝enia
wyp∏aconego w miesiàcu sformowania jednostki okre-
Êlonym w decyzji (rozkazie) w∏aÊciwego organu woj-
skowego i iloÊci miesi´cy pozostajàcych do koƒca da-
nego roku.

2. Przy tworzeniu funduszów nagród i zapomóg
w nowo sformowanych jednostkach organizacyjnych
przepisy § 3 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
2001 r.

Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 26 marca 2001 r. (poz. 315)

Za∏àcznik nr 1

RÓWNOWA˚NIK PIENI¢˚NY PRZYS¸UGUJÑCY ZA PRZEDMIOTY ZAOPATRZENIA MUNDUROWEGO
NIEWYDAWANE W NATURZE
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Za∏àcznik nr 2

WYKAZ CEN PRZEDMIOTÓW ZAOPATRZENIA MUNDUROWEGO WYDAWANYCH W NATURZE
ORAZ ROCZNYCH STAWEK WYP¸ACANYCH Z TYTU¸U PRZED¸U˚ENIA OKRESU U˚YWALNOÂCI



Dziennik Ustaw Nr 28 — 2103 — Poz. 315

Za∏àcznik nr 3

WYKAZ PRZEDMIOTÓW ZAOPATRZENIA MUNDUROWEGO, 
ZA KTÓRE WYP¸ACA SI¢ RÓWNOWA˚NIK PIENI¢˚NY KOBIETOM–S¸UCHACZKOM SZKÓ¸ WOJSKOWYCH
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Za∏àcznik nr 4

ZESTAWIENIE PRZEDMIOTÓW ZAOPATRZENIA MUNDUROWEGO, PRZYJ¢TYCH DO WYLICZENIA
WYSOKOÂCI RÓWNOWA˚NIKA PIENI¢˚NEGO DLA KANDYDATÓW NA ˚O¸NIERZY ZAWODOWYCH 

KSZTA¸CONYCH W  SZKO¸ACH NIEWOJSKOWYCH


