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Normy
umundurowania i wyekwipowania galowego
oraz wyjściowego określone są w rozporządzeniu Ministra Obrony
Narodowej w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy
zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (patrz: 18 – Akty
prawne, poz. 6).
Zasady wyposażania w umundurowanie i wyekwipowanie galowe
oraz wyjściowe określone są w „Metodyce zaopatrywania żołnierzy
zawodowych w przedmioty umundurowania i wyekwipowania, kalkulacji
równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za te przedmioty,
a także monitorowania cen tych przedmiotów oraz usług” (patrz: 18 – Akty
prawne, poz. 15).
Żołnierze zawodowi otrzymują umundurowanie i wyekwipowanie
galowe oraz wyjściowe:
1. W naturze (poprzez magazyny mundurowe) – tylko pierwszą
należność:
−

przy powołaniu do zawodowej służby wojskowej,

−

po 24 miesiącach zawodowej służby wojskowej – dotyczy
szeregowych i marynarzy zawodowych,

−

w związku z mianowaniem na wyższy stopień wojskowy, uprawniający do należności umundurowania i wyekwipowania galowego
oraz wyjściowego.

2. W równoważniku pieniężnym (mundurówce) – kolejne należności.

Realizacja należności w naturze:
Jeżeli ze względu na nietypową budowę ciała żołnierza brak jest możliwości dopasowania:
−

munduru galowego,

−

munduru wyjściowego,

−

munduru marynarskiego,

−

płaszcza,

−

półpłaszcza marynarskiego,

Oddział gospodarczy może uszyć ww. przedmioty na miarę lub dokonać poprawek krawieckich.
Jeżeli nie można zrealizować pierwszej należności w naturze w związku z brakiem przedmiotów w zasobach, oddział gospodarczy może
wypłacić równoważnik pieniężny w wysokości całkowitej wartości
pieniężnej niewydanego przedmiotu. W takim przypadku żołnierz jest
zobowiązany nabyć przedmiot na zasadach określonych na kolejnej
stronie.
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Żołnierz, któremu wypłacono równoważnik pieniężny w zamian za
umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze
(tzw. „mundurówka) zobowiązany jest do wykorzystania go zgodnie
z przeznaczeniem

Zakup należnego umundurowania i wyekwipowania galowego oraz
wyjściowego w:

A) Magazynach munduro-

B) Podmiotach gospodarczych

wych oddziałów gospodarczych

(placówkach handlowych, zakładach produkcyjnych i usługowych) oferujących umundurowanie i wyekwipowanie zgodne ze
wzorami wojskowymi

A)
Po pobraniu przedmiotu z magazynu mundurowego równoważnik pieniężny wypłacany w kolejnym roku kalendarzowym (mundurówka)
jest zmniejszany o wartość wydanego przedmiotu.
Równoważnik jest zmniejszany o wartość pieniężną przedmiotu
przyjętą do kalkulacji równoważnika pieniężnego (patrz: 19 –
Wykaz całkowitych wartości pieniężnych umundurowania i wyekwipowania, do zmniejszania równoważnika pieniężnego).
Pobranie przedmiotu z magazynu mundurowego gwarantuje jego
zgodność z obowiązującym wzorem wojskowym.

B)
Przedmiot nabywany jest w cenach określonych przez podmiot gospodarczy.
Zapłata za przedmiot dokonywana jest na zasadach ustalonych pomiędzy sprzedającym, a kupującym – zwykle w gotówce w dniu nabycia.
Nie wszystkie podmioty gospodarcze oferują umundurowanie
i wyekwipowanie zgodne ze wzorami wojskowymi.
Obowiązujące wzory przedmiotów galowych i wyjściowych – patrz:
17 – Katalog Przedmiotów Umundurowania i Wyekwipowania.
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Żołnierze zawodowi i żołnierze pełniący służbę kandydacką otrzymują
umundurowanie i wyekwipowanie, albo równoważnik pieniężny
w zamian za te należności.

Jak obliczana jest wartość roczna przedmiotu/usługi?

A = (B x C):D
Gdzie:
A – to roczna wartość pieniężna przedmiotu lub usługi,
B – to całkowita wartość pieniężna należnego przedmiotu lub usługi,
C – to należność (ilość) przedmiotu lub usługi,
D – to wyrażony w latach okres używalności przedmiotu lub okres, na
który przysługuje usługa.

Równoważnik pieniężny („mundurówka”) stanowi sumę rocznych
wartości pieniężnych wszystkich należnych żołnierzowi przedmiotów
umundurowania i wyekwipowania oraz usług.
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RÓWNOWAŻNIK PIENIĘŻNY PRZYSŁUGUJĄCY
W ZAMIAN ZA UMUNDUROWANIE I WYEKWIPOWANIE NIEWYDANE W NATURZE
Co obejmuje równoważnik pieniężny – tzw. „mundurówka”?
1. Wypłacany żołnierzom zawodowym od stopnia szeregowego
(marynarza) zawodowego powyżej 24 miesięcy zawodowej służby
wojskowej obejmuje środki finansowe na:

 Wypłacany żołnierzom zawodowym do stopnia szeregowego
(marynarza) zawodowego do 24 miesięcy zawodowej służby wojskowej
obejmuje:

− zakup (szycie na miarę) umundurowania i wyekwipowania,

− zakup umundurowania i wyekwipowania,

− zakup (wykonanie) oznak wojskowych:

− pranie (czyszczenie) umundurowania i wyekwipowania, w tym
umundurowania polowego.

•

baretek, oznak pamiątkowych, honorowych itp.1)

•

oznak rozpoznawczych do umundurowania galowego i wyjściowego, stopni wojskowych,

− pranie (czyszczenie) umundurowania i wyekwipowania, w tym
umundurowania polowego.

„Mundurówka” wypłacana szeregowym (marynarzom) do 24 miesięcy
zawodowej służby wojskowej nie obejmuje oznak wojskowych, gdyż
są one wydawane w naturze przez magazyny mundurowe.

1)

obejmuje środki finansowe tylko na oznaki wojskowe, które zgodnie z „przepisami
ubiorczymi” mogą być noszone na umundurowaniu.

Ważne:
Równoważnik pieniężny (mundurówka) nie obejmuje środków finansowych na wykonanie oznak stopni wojskowych w związku
z mianowaniem na wyższy stopień wojskowy.
Środki finansowe na oznaki wojskowe służą do utrzymania w należytym stanie oznak, które zgodnie z „przepisami ubiorczymi” noszone są na umundurowaniu.
W przypadku mianowania na kolejny stopień wojskowy wypłacany jest osobny równoważnik – dla żołnierzy mianowanych na wyższy stopień
wojskowy.

