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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 paêdziernika 2001 r.
w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez ˝o∏nierzy odbywajàcych czynnà s∏u˝b´ wojskowà
równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za przybory i Êrodki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji
oporzàdzenia.
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16,
Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43,
poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80,
poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141,
poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961 i Nr 162, poz. 1114

i 1126, z 1999 r. Nr 50, poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 109, poz. 1156 oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81,
poz. 877, Nr 85, poz. 925, Nr 88, poz. 961, Nr 110,
poz. 1189, Nr 111, poz. 1194 i Nr 123, poz. 1353) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Równowa˝nik pieni´˝ny w zamian za niewydane w naturze przybory i Êrodki do utrzymania higie-
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ny osobistej oraz konserwacji oporzàdzenia, zwany dalej „równowa˝nikiem”, wyp∏aca si´:
1) ˝o∏nierzom odbywajàcym zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà, nadterminowà zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà i przeszkolenie wojskowe — poczàwszy od
pierwszego dnia drugiego miesiàca kalendarzowego s∏u˝by,
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§ 3. 1. ˚o∏nierzom, o których mowa w § 1 ust. 1
pkt 1, równowa˝nik wyp∏aca si´ miesi´cznie z góry
w terminach p∏atnoÊci uposa˝enia, na podstawie odr´bnych list nale˝noÊci pieni´˝nych.
2. ˚o∏nierzom, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2,
równowa˝nik wyp∏aca si´ z góry, na podstawie odr´bnych list nale˝noÊci pieni´˝nych:

2) ˝o∏nierzom rezerwy odbywajàcym çwiczenia wojskowe d∏u˝sze ni˝ jeden dzieƒ — poczàwszy od
dnia wcielenia.

1) niezw∏ocznie po wcieleniu za ca∏y okres czynnej
s∏u˝by wojskowej — w przypadku odbywania krótkotrwa∏ych çwiczeƒ wojskowych,

2. Wykaz przyborów i Êrodków do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporzàdzenia, a tak˝e
wysokoÊç równowa˝nika za te przybory i Êrodki okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

2) niezw∏ocznie po wcieleniu i w pierwszym dniu roboczym ka˝dego nast´pnego miesiàca kalendarzowego — w przypadku odbywania d∏ugotrwa∏ych
çwiczeƒ wojskowych.

§ 2. ˚o∏nierzom, o których mowa w § 1 ust. 1, wyp∏aca si´:

3. Równowa˝nik wyp∏aca jednostka wojskowa, na
której zaopatrzeniu mundurowym pozostajà ˝o∏nierze,
o których mowa w § 1 ust. 1.

1) równowa˝nik w pe∏nej wysokoÊci — za okres d∏u˝szy ni˝ 15 dni czynnej s∏u˝by wojskowej w miesiàcu kalendarzowym,
2) równowa˝nik w po∏owie wysokoÊci — za okres od
1 do 15 dni czynnej s∏u˝by wojskowej w miesiàcu
kalendarzowym.

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

Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 11 paêdziernika 2001 r. (poz. 1355)

WYKAZ PRZYBORÓW I ÂRODKÓW DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI
OPORZÑDZENIA, A TAK˚E WYSOKOÂå RÓWNOWA˚NIKA ZA TE PRZYBORY I ÂRODKI

Lp.
1

Wyszczególnienie
Równowa˝nik za przedmioty nale˝ne ˝o∏nierzom odbywajàcym zasadniczà
s∏u˝b´ wojskowà, nadterminowà zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà i przeszkolenie
wojskowe:
1) krem do golenia
2) myd∏o toaletowe
3) maszynka jednorazowa do golenia
4) pasta do z´bów
5) proszek do prania
6) szczoteczka do z´bów
7) pasta do obuwia
8) szampon do mycia w∏osów

WysokoÊç
równowa˝nika
w z∏otych

1,10
3,20
3,20
3,60
0,80
0,45
2,32
3,00
Razem: 17,67

2

Równowa˝nik za przedmioty nale˝ne ˝o∏nierzom rezerwy odbywajàcym
çwiczenia wojskowe:
1) krem do golenia
2) myd∏o toaletowe
3) maszynka jednorazowa do golenia
4) pasta do z´bów
5) proszek do prania
6) pasta do obuwia
7) szampon do mycia w∏osów

1,10
3,20
3,20
3,60
0,80
2,32
3,00
Razem: 17,22

