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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 11 czerwca 2010 r.

w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu 
równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie i kwoty na zakup ubrania typu cywilnego

Na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 16 marca 
2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, 
poz. 1712, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Równoważnik pieniężny w zamian za umun-
durowanie, zwany dalej „równoważnikiem”, przyzna-
je się funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu w służ-
bie stałej albo przygotowawczej, zwanemu dalej 
„funkcjonariuszem”, któremu nie wydano w naturze 
przedmiotów umundurowania.

2. Wysokość równoważnika określa załącznik nr 1 
do rozporządzenia.

§ 2. 1. Równoważnik przysługuje funkcjonariuszo-
wi za okres od dnia 1 kwietnia danego roku kalenda-
rzowego do dnia 31 marca następnego roku, zwanego 
dalej „rokiem zaopatrzeniowym”, w terminie nie dłuż-
szym niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia powstania 
uprawnienia do jego otrzymania.

2. Funkcjonariuszowi mianowanemu do służby 
w Biurze Ochrony Rządu w okresie od dnia 1 stycznia 
do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego, któ-
remu wydaje się z dniem mianowania przedmioty 
umundurowania w naturze, przyznaje się równoważ-
nik z dniem 1 kwietnia następnego roku kalendarzo-
wego.

3. W skład równoważnika wchodzi ryczałt za czysz-
czenie chemiczne umundurowania.

§ 3. 1. Kwotę na zakup ubrania typu cywilnego 
przyznaje się funkcjonariuszowi w służbie stałej albo 
przygotowawczej.

2. Wysokość kwoty określa załącznik nr 2 do roz-
porządzenia.

§ 4. Kwotę na zakup ubrania typu cywilnego wy-
płaca się za dany rok zaopatrzeniowy w terminie nie 
dłuższym niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia powsta-
nia uprawnienia do jej otrzymania.

§ 5. Równoważnik podwyższa się jednorazowo 
w przypadku:

1)  mianowania funkcjonariusza po raz pierwszy na 
stopień w korpusie chorążych, oficerów oraz na 
wyższy stopień, w wysokości określonej w załącz-
niku nr 3 do rozporządzenia;

2)  przedłużenia, o każdy rok zaopatrzeniowy, okresu 
używalności umundurowania, w wysokości okreś-
lonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

3)  braku możliwości wydania pierwszej należności 
przedmiotów umundurowania typu damskiego 
w naturze w związku z mianowaniem funkcjona-
riusza do służby w Biurze Ochrony Rządu, w wyso-
kości określonej w załączniku nr 5 do rozporządze-
nia;

4)  zwolnienia funkcjonariusza ze służby stałej w Biu-
rze Ochrony Rządu, któremu nie wydano w natu-
rze należnego munduru wyjściowego i munduru 
letniego, w wysokości określonej w załączniku nr 5 
do rozporządzenia.

§ 6. Równoważnik podwyższony jednorazowo 
w przypadku, o którym mowa w § 5:

1)  pkt 1, wypłaca się w terminie nie dłuższym niż dwa 
miesiące od dnia mianowania funkcjonariusza po 
raz pierwszy na stopień w korpusie chorążych, 
oficerów oraz na wyższy stopień;

2)  pkt 2, wypłaca się za każdy zakończony rok zaopa-
trzeniowy przedłużenia okresu używalności mun-
duru wyjściowego i munduru letniego do końca 
roku zaopatrzeniowego, w którym powstała należ-
ność;

3)  pkt 3 i 4, wypłaca się do dnia zwolnienia funkcjo-
nariusza ze służby w Biurze Ochrony Rządu.

§ 7. 1. Równoważnik, kwota na zakup ubrania typu 
cywilnego oraz równoważnik podwyższony jednora-
zowo w przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 2, nie 
przysługuje funkcjonariuszowi za okres:

1) korzystania z urlopu wychowawczego;

2) korzystania z urlopu bezpłatnego.

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, nie przy-
sługują funkcjonariuszowi od miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym zaistniał jeden z przypadków 
określonych w ust. 1.

§ 8. Wypłata równoważnika, o którym mowa w § 1 
ust. 1, równoważnika podwyższonego jednorazowo 
w przypadku, o którym mowa w § 5, oraz kwoty na za-
kup ubrania typu cywilnego następuje w formie go-
tówki lub przelewem na wskazane przez funkcjonariu-
sza konto bankowe.

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia-
łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2006 r. 
Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402 oraz z 2009 r. 
Nr 22, poz. 120 i Nr 85, poz. 716.
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§ 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2002 r. 
w sprawie wysokości i warunków przyznawania funk-
cjonariuszom Biura Ochrony Rządu równoważnika 
pieniężnego w zamian za umundurowanie i kwot na 
zakup ubrania typu cywilnego (Dz. U. Nr 132, 
poz. 1120).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
J. Miller

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 11 czerwca 2010 r. (poz. 807)

Załącznik nr 1

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO W ZAMIAN ZA PRZEDMIOTY 
UMUNDUROWANIA NIEWYDANE W NATURZE FUNKCJONARIUSZOM

BIURA OCHRONY RZĄDU

Tabela nr 1

Lp. Wyszczególnienie Wartość w złotych

1 Oficerom w stopniu generała 1 842,44

2 Oficerom 1 590,88

3 Chorążym 1 585,22

4 Podoficerom i szeregowym 1 572,26

Tabela nr 2

Lp. Wyszczególnienie Wartość w złotych

1 Ryczałt za czyszczenie chemiczne umundurowania przysługujący  
funkcjonariuszom w  służbie  stałej i przygotowawczej Biura 
Ochrony Rządu

137,42

Załącznik nr 2

WYSOKOŚĆ KWOTY NA ZAKUP UBRANIA TYPU CYWILNEGO

Lp. Wyszczególnienie Wartość w złotych

1 Funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu w służbie stałej i przygo-
towawczej

1 000,00

Załącznik nr 3

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO FUNKCJONARIUSZOM 
BIURA OCHRONY RZĄDU MIANOWANYM NA WYŻSZY STOPIEŃ

Lp. Wyszczególnienie Wartość w złotych

1 Generałom na wyższy stopień 632,00

2 Pułkownikom na stopień generała brygady 6 068,00

3 Kapitanom na stopień majora 474,00

4 Chorążym na stopień podporucznika 433,00

5 Podoficerom i szeregowym na stopień podporucznika 598,00

6 Podoficerom i szeregowym na stopień w korpusie chorążych 681,00
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Załącznik nr 4

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO ZA PRZEDŁUŻENIE OKRESU UŻYWALNOŚCI PRZEDMIOTÓW 
UMUNDUROWANIA

Lp. Przedmiot umundurowania Jm. Wartość w złotych

1 Mundur wyjściowy kpl. 120,69

2 Mundur letni kpl. 112,80

Załącznik nr 5

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO ZA PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA TYPU DAMSKIEGO 
ORAZ ZA MUNDUR WYJŚCIOWY I MUNDUR LETNI NIEWYDANE W NATURZE

Lp. Przedmiot umundurowania Jm. Wartość w złotych

1 Czółenka damskie para 130,00

2 Kozaki damskie para 150,00

3 Rajstopy letnie szt. 8,00

4 Rajstopy zimowe szt. 15,00

5 Biustonosz szt. 25,00

6 Figi damskie szt. 25,00

7 Mundur wyjściowy funkcjonariusza kpl. 482,76

8 Mundur letni funkcjonariusza kpl. 451,20
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Egzemplarze bieżące oraz archiwalne można nabywać:
 —   w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71,  

02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52 — na pod  sta  wie nadesłanego zamó  wie  nia (sprzedaż wysyłkowa);
 —  w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzedaż za gotówkę):
 — ul. Powsińska 69/71 (wejście od ul. Limanowskiego), tel. 22 694-62-96
 —  al. J. Ch. Szucha 2/4, tel. 22 629-61-73

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa,  

do 15 dni po otrzymaniu następnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezwłocznie informować na piśmie Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Wydział Wydawnictw i Poligrafii

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dostępne są w Internecie pod adresem www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl i www.rcl.gov.pl
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