
Na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298
i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rzàdu,
zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, któremu nie wy-
dano w naturze przedmiotów umundurowania, we-
d∏ug norm okreÊlonych na podstawie odr´bnych prze-
pisów, wyp∏aca si´ równowa˝nik pieni´˝ny, zwany da-
lej „równowa˝nikiem”, w wysokoÊci okreÊlonej w za-
∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

2. W sk∏ad równowa˝nika wchodzi rycza∏t za czysz-
czenie chemiczne przedmiotów umundurowania.

3. Równowa˝nik przys∏uguje funkcjonariuszowi za
okres od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego
do dnia 31 marca nast´pnego roku, zwany dalej „ro-
kiem zaopatrzeniowym”.

4. Funkcjonariuszowi mianowanemu do s∏u˝by
w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia dane-
go roku kalendarzowego, któremu wydaje si´ z dniem
mianowania przedmioty umundurowania w naturze,
uprawnienie do równowa˝nika przys∏uguje w nast´p-
nym roku zaopatrzeniowym.

5. Funkcjonariuszowi mianowanemu przys∏uguje
dodatkowo, z dniem mianowania, równowa˝nik pie-
ni´˝ny z tytu∏u uzupe∏nienia umundurowania:

1) pu∏kownikowi mianowanemu na stopieƒ genera∏a
— w wysokoÊci faktycznie poniesionych wydatków
za przedmioty szyte na miar´,

2) genera∏owi brygady mianowanemu na stopieƒ ge-
nera∏a dywizji, kapitanowi mianowanemu na sto-
pieƒ majora, chorà˝emu, podoficerowi i szerego-
wemu mianowanym na stopnie podporuczników,
podoficerowi i szeregowemu mianowanym na sto-
pieƒ w korpusie chorà˝ych — w wysokoÊci faktycz-
nie poniesionych wydatków na uzupe∏nienie dys-
tynkcji

— nie wi´kszy ni˝ kwoty okreÊlone w za∏àczniku nr 2
do rozporzàdzenia.

§ 2. 1. Kwoty na zakup ubrania typu cywilnego
otrzymuje funkcjonariusz w s∏u˝bie sta∏ej.

2. Funkcjonariuszowi wyp∏aca si´ kwot´ na zakup
ubrania typu cywilnego, wed∏ug norm okreÊlonych
na podstawie odr´bnych przepisów, w wysokoÊci
850 z∏.

§ 3. 1. W przypadku przed∏u˝enia okresu u˝ywalno-
Êci przedmiotów umundurowania nale˝nych, a niepo-
branych w naturze, funkcjonariuszowi wyp∏aca si´
równowa˝nik pieni´˝ny za przed∏u˝ony okres u˝ywal-
noÊci, w wysokoÊci rocznej nale˝noÊci za ka˝dy zakoƒ-
czony rok przed∏u˝enia okresu u˝ytkowania tych przed-
miotów.

2. WysokoÊç równowa˝nika, o którym mowa
w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

3. Równowa˝nik, o którym mowa w ust. 1, przys∏u-
guje od dnia 1 kwietnia.

§ 4. Równowa˝nik, o którym mowa w § 1 ust. 1,
i kwota na zakup ubrania typu cywilnego nie przys∏u-
guje funkcjonariuszowi w przypadku korzystania
z urlopu bezp∏atnego albo wychowawczego, trwajàce-
go d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy — za okres tego urlopu.

§ 5. Wyp∏ata równowa˝nika, o którym mowa w § 1
ust. 1 i ust. 5, § 3 ust. 1, oraz kwoty na zakup ubrania ty-
pu cywilnego nast´puje w terminie nie d∏u˝szym ni˝
2 miesiàce od dnia powstania uprawnienia do rów-
nowa˝nika lub kwoty na zakup ubrania typu cywilne-
go.

§ 6. Wyp∏ata równowa˝nika, o którym  mowa w § 1
ust. 1 i ust. 5, § 3 ust. 1, oraz kwoty na zakup ubrania ty-
pu cywilnego nast´puje w formie gotówki lub przele-
wem na wskazane przez funkcjonariusza konto banko-
we.

§ 7. W 2002 r. wyp∏ata równowa˝nika, o którym mo-
wa w § 1 ust. 1 i ust. 5, § 3 ust. 1, oraz kwoty na zakup
ubrania typu cywilnego nast´puje w terminie 14 dni od
dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 sierpnia 2002 r.

w sprawie wysokoÊci i warunków przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rzàdu równowa˝nika pie-
ni´˝nego w zamian za umundurowanie i kwot na zakup ubrania typu cywilnego.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 7 sierpnia 2002 r. (poz. 1120)

Za∏àcznik nr 1

RÓWNOWA˚NIK PRZYS¸UGUJÑCY FUNKCJONARIUSZOM W ZAMIAN 
ZA UMUNDUROWANIE

Lp. Wyszczególnienie
WysokoÊç 

równowa˝nika 
w z∏otych

I. Równowa˝nik w zamian za umundurowanie
1) oficerom w stopniu genera∏a
2) oficerom
3) chorà˝ym
4) podoficerom i szeregowym

1 842,44
1 590,88
1 585,22
1 572,26

II. Rycza∏t za czyszczenie chemiczne przedmiotów
umundurowania 137,42

Za∏àcznik nr 2

RÓWNOWA˚NIK Z TYTU¸U UZUPE¸NIENIA UMUNDUROWANIA

w z∏otych

Funkcjonariuszom mianowanym w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia:
1) Genera∏om — na wy˝szy stopieƒ
2) Pu∏kownikom — na stopieƒ genera∏a brygady
3) Kapitanom — na stopieƒ majora
4) Chorà˝ym — na stopieƒ podporucznika
5) Podoficerom i szeregowym — na stopieƒ

podporucznika
6) Podoficerom i szeregowym — na stopieƒ w korpusie

chorà˝ych

632,00
6 068,00

474,00
433,00

598,00

681,00

Za∏àcznik nr 3

RÓWNOWA˚NIK PIENI¢˚NY PRZYS¸UGUJÑCY ZA PRZED¸U˚ONY OKRES 
U˚YWALNOÂCI PRZEDMIOTÓW ZAOPATRZENIA MUNDUROWEGO NALE˚NYCH,

A NIEWYDANYCH W NATURZE FUNKCJONARIUSZOWI

Lp. Przedmiot Jm. Stawka roczna
w z∏otych

1 Mundur wyjÊciowy oficera kpl. 96,55

2 Mundur letni oficera kpl. 90,24

3 P∏aszcz sukienny oficera szt. 115,08


