
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 września 2018 r.

Poz. 1792

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa równoważnika pieniężnego za przedmioty 
umundurowania niewydane w naturze, czyszczenie umundurowania i kwoty na zakup ubrania typu cywilnego

Na podstawie art. 133 ust. 13 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 
650, 730, 1544, 1562 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość równoważnika pieniężnego za przedmioty umundurowania niewydane w naturze, czyszczenie umunduro-
wania oraz kwot na zakup ubrania typu cywilnego, a także podstawę i sposób ich obliczania;

2) sposób obliczania kwoty pomniejszania równoważnika pieniężnego i kwoty na zakup ubrania typu cywilnego;

3) sposób obliczania kwoty podwyższania równoważnika pieniężnego;

4) wartości pieniężne elementów umundurowania i ubrania typu cywilnego stanowiące podstawę do określenia wysoko-
ści równoważnika pieniężnego i kwoty na zakup ubrania typu cywilnego;

5) tryb i termin zwracania równoważnika pieniężnego i kwoty na zakup ubrania typu cywilnego oraz sposób obliczania 
kwoty należnej do zwrotu.

§ 2. 1. Podstawę obliczania równoważnika pieniężnego za przedmioty umundurowania niewydane w naturze stanowią 
normy należności umundurowania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 132 ust. 5 ustawy z dnia 8 grudnia 
2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, zwanej dalej „ustawą”.

2. Wysokość równoważnika pieniężnego za przedmioty umundurowania niewydane w naturze oblicza się na podstawie 
norm, o których mowa w ust. 1, oraz wartości pieniężnej elementów umundurowania, które są określone w załączniku nr 1 
do rozporządzenia.

3. Wysokość równoważnika pieniężnego za przedmioty umundurowania niewydane w naturze jest określona w załącz-
niku nr 2 do rozporządzenia.

4. Równoważnik pieniężny za czyszczenie umundurowania wynosi 137 zł 42 gr.

§ 3. 1. Podstawę obliczania kwoty na zakup ubrania typu cywilnego stanowią normy należności umundurowania okreś- 
lone w przepisach wydanych na podstawie art. 132 ust. 5 ustawy.

2. Wysokość kwoty na zakup ubrania typu cywilnego oblicza się na podstawie norm, o których mowa w ust. 1, oraz 
wartości pieniężnej elementów ubrania typu cywilnego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Kwota na zakup ubrania typu cywilnego wynosi 1269 zł 24 gr.

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
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§ 4. 1. Równoważnik pieniężny za przedmioty umundurowania niewydane w naturze, czyszczenie umundurowania 
i kwotę na zakup ubrania typu cywilnego pomniejsza się w przypadku nieobecności funkcjonariusza w służbie z powodów, 
o których mowa w art. 133 ust. 6 ustawy, o kwotę 1/365 tych kwot za każdy dzień nieobecności w służbie.

2. Równoważnik pieniężny w zamian za przedmioty umundurowania niewydane w naturze pomniejsza się w przypad-
ku, o którym mowa w art. 133 ust. 7 pkt 2 ustawy, o kwotę, którą stanowi wartość pieniężna wydanych przedmiotów umun-
durowania, określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. Wysokość równoważnika pieniężnego za przedmioty umundurowania niewydane w naturze podwyższa się w przy-
padkach, o których mowa w art. 133 ust. 8 ustawy, o kwotę, która stanowi sumę kwot dla poszczególnych przedmiotów 
umundurowania w związku z mianowaniem na stopień.

§ 6. W przypadku, o którym mowa w art. 133 ust. 9:

1) pkt 1 ustawy, funkcjonariusz zwalniany ze służby w Służbie Ochrony Państwa w okresie 12 miesięcy od dnia miano-
wania zwraca równoważnik pieniężny za przedmioty umundurowania niewydane w naturze, czyszczenie umunduro-
wania i kwotę na zakup ubrania typu cywilnego lub jego część w wysokości 1/12 jego wartości, wyliczonej do dwóch 
miejsc po przecinku, za każdy miesiąc pozostawania poza służbą w Służbie Ochrony Państwa;

2) pkt 2 i 3 ustawy, funkcjonariusz zwraca równoważnik pieniężny za przedmioty umundurowania niewydane w naturze, 
czyszczenie umundurowania i kwotę na zakup ubrania typu cywilnego lub jego część w wysokości 1/365 ich wartości, 
wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, za każdy dzień nieobecności w służbie w danym roku zaopatrzeniowym.

§ 7. Funkcjonariusz zwraca równoważnik pieniężny za przedmioty umundurowania niewydane w naturze, czyszczenie 
umundurowania i kwotę na zakup ubrania typu cywilnego w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja administracyjna 
o jego zwrocie stała się ostateczna.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 
2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w za-
mian za umundurowanie i kwoty na zakup ubrania typu cywilnego (Dz. U. poz. 807), które traci moc z dniem wejścia w życie niniej-
szego rozporządzenia zgodnie z art. 389 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 
650, 730, 1544, 1562 i 1669).



Dziennik Ustaw – 3 –  Poz. 1792

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 12 września 2018 r. (poz. 1792)

Załącznik nr 1

WARTOŚĆ PIENIĘŻNA ELEMENTÓW UMUNDUROWANIA

Lp. Nazwa przedmiotu Jm. Wartość 
pieniężna w zł

1 2 3 4

1 Bluza ubrania treningowego szt. 85,00

2 Czapka futrzana funkcjonariusza szt. 65,00

3 Beret wyjściowy szt. 50,00

4 Krawat funkcjonariusza szt. 30,00

5 Płaszcz sukienny szt. 880,00

6 Kurtka wyjściowa nieprzemakalna z podpinką kpl. 550,00

7 Kurtka ochronna z membraną paroprzepuszczalną szt. 780,00

8 Mundur wyjściowy generała ze spodniami kpl. 1400,00

9 Mundur wyjściowy generała ze spódnicą kpl. 1400,00

10 Mundur letni generała ze spodniami kpl. 1350,00

11 Mundur letni generała ze spódnicą kpl. 1350,00

12 Mundur wyjściowy funkcjonariusza ze spodniami kpl. 730,00

13 Mundur wyjściowy funkcjonariusza ze spódnicą kpl. 730,00

14 Mundur letni funkcjonariusza ze spodniami kpl. 720,00

15 Mundur letni funkcjonariusza ze spódnicą kpl. 720,00

16 Rękawiczki letnie koloru czarnego para 55,00

17 Rękawiczki zimowe koloru czarnego para 65,00

18 Spodnie ubrania treningowego szt. 75,00

19 Szalik zimowy funkcjonariusza szt. 35,00

20 Koszula koloru białego z długimi rękawami szt. 72,57

21 Koszula koloru białego z krótkimi rękawami i naramiennikami szt. 71,34

22 Skarpetki letnie koloru czarnego para 3,90

23 Rajstopy letnie szt. 5,20

24 Skarpetki zimowe koloru czarnego para 7,60

25 Rajstopy zimowe szt. 9,80

26 Spinki do mankietów para 35,00

27 Półbuty funkcjonariusza para 140,00

28 Czółenka damskie para 140,00

29 Trzewiki zimowe funkcjonariusza para 250,00

30 Kozaki damskie para 250,00

31 Oznaki stopni do beretu szt. 8,00

32 Pochewki na naramienniki para 15,00
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33 Oznaka rozpoznawcza SOP szt. 10,00

34 Oznaka SOP szt. 7,20

35 Oznaka przynależności państwowej szt. 8,00

36 Kalesony szt. 32,00

37 Koszulka sportowa szt. 39,00

38 Koszulka z długimi rękawami szt. 32,00

39 Biustonosz szt. 45,00

40 Figi damskie szt. 25,00

41 Ręcznik frotté szt. 19,95

42 Skarpetki sportowe para 5,20

43 Spodenki sportowe szt. 39,00

44 Obuwie sportowe para 150,00

45 Pasek skórzany koloru czarnego szt. 30,00

46 Sznur galowy generała szt. 90,80

47 Sznur galowy oficera szt. 50,40

48 Sznur galowy chorążego szt. 45,50

49 Sznur galowy podoficera i szeregowego szt. 42,00

50 Spinka do krawata szt. 35,00

51 Torba podróżna szt. 98,40

52 Walizka-neseser szt. 244,77

53 Oznaka identyfikacyjna szt. 15,00

54 Pokrowiec na mundur szt. 15,00

55 Pokrowiec na płaszcz szt. 15,00

56 Oznaki stopni i wizerunek orła haftowane bajorkiem kpl. 290,00

WARTOŚĆ PIENIĘŻNA ELEMENTÓW UBRANIA TYPU CYWILNEGO

Lp. Nazwa przedmiotu Jm. Wartość 
pieniężna w zł

1 Garnitur kpl. 550,00

2 Płaszcz zimowy lub kurtka szt. 700,00

3 Płaszcz letni lub kurtka szt. 600,00

4 Buty zimowe para 250,00

5 Półbuty para 140,00

6 Koszula szt. 72,57

7 Krawat szt. 30,00

8 Szalik szt. 35,00

9 Skarpetki para 5,00

10 Pasek do spodni szt. 30,00
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Załącznik nr 2

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO ZA PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA  
NIEWYDANE W NATURZE FUNKCJONARIUSZOM SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA

Lp. Wyszczególnienie Wartość w złotych

1 Oficer w stopniu generała SOP 1885,77

2 Oficer SOP 1702,51

3 Chorąży SOP 1701,81

4 Podoficer i szeregowy SOP 1701,31




