
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 lutego 2022 r.

Poz. 466

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie umundurowania pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
oraz odznaki tej inspekcji

Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 147) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki przydziału umundurowania dla pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennic- 
twa, zwanych dalej „pracownikami”, oraz okres jego zużycia;

2) wzory, kolory i normy umundurowania;

3) wzór odznaki Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanej dalej „odznaką”;

4) szczegółowy sposób noszenia umundurowania i odznaki;

5) wysokość i warunki wypłaty równoważnika pieniężnego na zakup umundurowania oraz za okresowe czyszczenie 
umundurowania;

6) stanowiska pracy, na których zatrudnione osoby są uprawnione do noszenia umundurowania i odznaki, w zależności 
od rodzaju i zakresu wykonywanych zadań.

§ 2. 1. Wykaz składników umundurowania, okresów ich zużycia oraz norm umundurowania jest określony w załączni-
ku nr 1 do rozporządzenia.

2. Składniki umundurowania, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 1–14 i 16, są wydawane pra-
cownikowi bezpośrednio.

3. Pracownikowi wypłaca się równoważnik pieniężny na zakup składników umundurowania, o których mowa w załącz-
niku nr 1 do rozporządzenia w lp. 15 i 17–20. 

§ 3. 1. Okres zużycia składników umundurowania liczy się od dnia:

1) wydania ich pracownikowi albo

2) wypłacenia pracownikowi równoważnika pieniężnego na ich zakup. 

2. Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów nieświadczenia pracy przez pracownika, trwających nie-
przerwanie dłużej niż 30 dni, innych niż okres korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi (Dz. U. poz. 1950).
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§ 4. 1. Jeżeli utrata lub zniszczenie składnika umundurowania nastąpiły przed upływem okresu jego zużycia, to nowy 
składnik umundurowania przysługuje:

1) bezpłatnie, na wniosek pracownika zaopiniowany przez jego przełożonego – jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiły 
z przyczyn niezależnych od pracownika;

2) odpłatnie, za zwrotem kwoty odpowiadającej wartości utraconego lub zniszczonego składnika umundurowania, obli-
czonej z uwzględnieniem okresu użytkowania tego składnika umundurowania – jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiły 
w przypadkach innych niż określone w pkt 1.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 2, odpowiada wartości składników umundurowania za okres odpowiednio od dnia 
utraty lub zniszczenia składnika umundurowania do dnia upływu okresu zużycia danego składnika umundurowania.

§ 5. 1. Pracownik nosi umundurowanie w sposób, który zapewnia mu estetyczny wygląd zewnętrzny podczas wykony-
wania obowiązków służbowych.

2. Niedopuszczalne jest:

1) dokonywanie przeróbek lub zniekształceń składników umundurowania;

2) noszenie składników umundurowania:

a) w połączeniu z:
– ubraniem cywilnym,
– ozdobami osobistymi umieszczonymi na umundurowaniu w widoczny sposób,

b) o znacznym stopniu zużycia,

c) niezgodnie z przeznaczeniem.

3. Dopuszcza się noszenie przez umundurowanego pracownika:

1) symbolu żałoby w sposób zwyczajowo przyjęty;

2) okularów przeciwsłonecznych lub zdrowotnych;

3) środków ochrony osobistej, jeżeli takie wymaganie wynika z przepisów odrębnych.

4. Pracownik nosi odznakę na zewnętrznej stronie umundurowania, na lewej kieszeni lub na lewym rękawie kurtki po-
między barkiem a łokciem. 

§ 6. 1. Wzory i kolory składników umundurowania są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Wzór odznaki jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Podstawę obliczania wysokości równoważnika pieniężnego, o którym mowa w § 2 ust. 3, stanowią ceny jednost-
kowe składników umundurowania określone w tabeli kalkulacyjnej do obliczania równoważnika pieniężnego, stanowiącej 
załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Wysokość równoważnika pieniężnego ulega corocznie zwiększeniu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.2)).

§ 8. 1. Równoważnik pieniężny za okresowe czyszczenie umundurowania wypłaca się pracownikowi niezwłocznie:

1) po uzyskaniu przez niego upoważnienia do przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej;

2) po upływie każdego kolejnego roku od dnia uzyskania upoważnienia, o którym mowa w pkt 1.

2. Podstawę obliczania wysokości równoważnika pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, stanowi ryczałt za czyszczenie 
umundurowania określony w tabeli kalkulacyjnej do obliczania równoważnika pieniężnego, stanowiącej załącznik nr 4 do 
rozporządzenia. Do obliczania równoważnika pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się § 7 ust. 2.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 353, 794, 1621, 1981, 2105, 2270 i 2314.
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§ 9. Umundurowanie i odznakę noszą pracownicy upoważnieni do przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej 
w punkcie kontroli granicznej, zatrudnieni na stanowiskach:

1) kierownika oddziału;

2) głównego specjalisty;

3) starszego specjalisty;

4) specjalisty;

5) starszego inspektora;

6) inspektora.

§ 10. 1. Dopuszcza się noszenie składników umundurowania wydanych pracownikowi przed dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, zgodnych ze wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
12 lutego 2009 r. w sprawie umundurowania pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz od-
znaki tej Inspekcji (Dz. U. poz. 270), do upływu okresu ich zużycia.

2. Nie dopuszcza się łączenia składników umundurowania wydanych pracownikowi przed dniem wejścia w życie roz-
porządzenia ze składnikami umundurowania wydanymi po dniu wejścia w życie rozporządzenia. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  H. Kowalczyk

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie 
umundurowania pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz odznaki tej Inspekcji (Dz. U. poz. 270), 
które zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 147) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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