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z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163, Nr 104, poz. 515 
oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, 
poz. 775) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się uposażenie zasadnicze funkcjonariu
szy Urzędu Ochrony Państwa (UOP) na typowych sta
nowiskach służbowych w wysokości określonej w ta
beli stanowiącej załącznik do zarządzenia. 

§ 2. 1. Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy UOP 
wzrasta z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach służby 
i o dalszy 1% za każdy następny rok, aż do wysokości 
20% po 20 latach służby, oraz o 0,5% za każdy rok służ
by powyżej 20 lat, łącznie do wysokości 25% po 30 la
tach służby. Kwotę wzrostu zaokrągla się do dziesięciu 
groszy w górę. 

2. Podstawę wzrostu uposażenia, o którym mowa 
w ust. 1, stanowi przyznane funkcjonariuszowi uposa
żenie zasadnicze, nie uwzględniające kwot przysługu
jących z tytułu wysługi lat. 

3. Zasady i tryb zaliczania okresów służby i pracy 
do wysługi lat, uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu 
uposażenia zasadniczego, określają odrębne przepisy. 

§ 3. Przepisy zarządzenia stosuje się do uposażeń 
za okres od dnia 1 stycznia 1997 r. 

nia. 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
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Załącznik do zarządzenia Szefa Urzędu 
Ochrony Państwa z dnia 4 lutego 1997 r. 
(poz. 351) 

TABELA 
UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO NA TYPOWYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY 

Miesięczna 

Typowe stanowiska ~łużbowe stawka uposaże-

nia zasadniczego 
w złotych 

Szef UOP 3650 

Zastępca Szefa UOP 3300 

Dyrektor zarządu w UOP 2505 

Szef delegatury UOP 2328 · 

Naczelnik wydziału w UOP 1 567 

Naczelnik wydziału w delegaturze 
UOP 1449 

Inspektor w UOP 937 

Inspektor w delegaturze UOP 834 

Dowódca drużyny 665 

Młodszy referent 520 
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ZARZĄDZENIE SZEFA URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA 

z dnia 8 kwietnia 1997 r. 

w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa równoważnika 
pieniężnego w zamian za umundurowanie. 

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwiet
nia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, 
poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, 
z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, 
z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515 

oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, 
poz. 775) zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa, 
zwani dalej "funkcjonariuszami", którym nie wydaje 
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się przedmiotów umundurowania, otrzymują równo
ważnik pieniężny w zamian za umundurowanie, zwa
ny dalej "równoważnikiem", w następującej wysoko
ści: 

1) Szef Urzędu Ochrony Państwa i jego zastępcy nie 
będący generałami: 

a) mężczyźni 1 525,48 zł, 
b) kobiety 1 498,49 zł, 

2) generałowie: 

a) mężczyźni 1 641,90 zł, 
b) kobiety 1 614,91 zł, 

3) oficerowie: 

a) mężczyźni 1 469,81 zł, 

b) kobiety 1 442,82 zł, 

4) chorążowie: 
a) mężczyźni 1 448,46 zł, 
b) kobiety 1 421,47 zł, 

5) podoficerowie i szeregowi: 
a) mężczyźni 1 447,91 zł, 

b) kobiety 1 420,92 zł. 

2. Funkcjonariusze, oprócz równoważnika określo
nego w ust. 1, otrzymują dodatkowo równoważnik na 
wykonanie dystynkcji w następującej wysokości: 

1)·generąłowie 204,38 zł, 

2) oficerowie starsi 

3) oficerowie młodsi 

4) chorążowie 

5) podoficerowie 

6) starsi szeregowi 

124,20 zł, 

96,00 zł, 

85,00 zł, 

64,19 zł, 

30,63 zł. 

3. Równoważnik w wysokości określonej w ust. 1 
i 2 wypłaca się za okres od dnia 1 kwietnia danego ro
ku kalendarzowego do dnia 31 marca następnego ro
ku. 

4. Funkcjonariuszom mianowanym na wyższy sto
pień w okresie, o którym mowa w ust. 3, w przypadku 
zmiany korpusu przysługuje dodatkowo równoważnik 
od dnia mianowania: 

1) na stopień generała 

2) oficerom młodszym na stopień 
oficera starszego 

3) chorążym, podoficerom i szere
gowym na stopień oficera starszego 

4) na stopień oficera młodszego 

5)na stopień chorążego 

647,22 zł, 

276,00 zł, 

309,53 zł, 

226,93 zł, 

229,51 zł. 

5. Funkcjonariuszom mianowanym w dniu 1 kwiet
nia danego roku, w przypadku zmiany korpusu, wypła
ca się równoważnik przysługujący dla korpusu, w któ
r,ym znajdowali się przed mianowaniem, oraz uzupeł
nienie stawki przysługującej za mianowanie, określo
nej w ust. 4. 

§ 2. 1. Funkcjonariuszom, którzy podejmą służbę 
w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 3, równoważnik 
wypłaca się w wysokości zmniejszonej proporcjonal
nie do liczby miesięcy służby. 

2. W celu ustalenia wysokości równoważnika 

w sposób określony w ust. 1 przyjmuje się jako pien/v
szy miesiąc służby: 

1) dla funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę do 15 
dnia danego miesiąca - ten miesiąc, 

2) dla funkcjonariuszy, którzy podjęli służbę po 15 
dniu danego miesiąca - miesiąc następny. 

§ 3. Funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w try
bie art. 29 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, 
z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. 
Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, 
poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. 
Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775) rów
noważnik przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, 
w którym nastąpiło zwolnienie. 

§ 4. 1. Funkcjonariusze korzystający z urlopu wy
chowawczego lub bezpłatnego trwającego ponad 
1 miesiąc tracą za ten okres urlopu uprawnienia do 
równoważnika. 

2. W przypadku wypłaty równoważnika przed wy
korzystaniem urlopu, o którym mowa w ust. 1, nad
płaconą część równoważnika należy zaliczyć na po
czet należności przy wypłacie następnego równoważ
nika, odliczając ilość miesięcy, za które był on nadpła
cony, o ile funkcjonariusz nie wpłacił tej nadpłaty do 
komórki organizacyjnej właściwej w sprawach finan
sowych. 

§ 5. Funkcjonariuszom, którzy otrzymali przedmio
ty umundurowania zasadniczego w naturze, przy wy
płacie następnego równoważnika potrąca się wartość 

wydanych przedmiotów: 

1) za okres od miesiąca wydania do 31 marca - we
dług stawek obowiązujących w dniu wydania, 

2) za pozostały okres używalności potrąceń dokonu
je się w stosunku rocznym - według stawek obo
wiązujących w dniu naliczania równoważnika. 

§ 6. Równoważnik w wysokości określonej w § 1 
ust. 1, 2 i 4 wypłacają komórki organizacyjne Urzędu 
Ochrony Państwa, właściwe w sprawach obsługi fi
nansowej, na podstawie wykazów sporządzonych 

przez komórki organizacyjne właściwe w sprawach za
opatrzenia. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 8 kwietnia 1997 r. 
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