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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 12 lutego 2009 r.
w sprawie umundurowania pracowników Paƒstwowej Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa
oraz odznaki tej Inspekcji

Na podstawie art. 101 ust. 2 ustawy z dnia
18 grudnia 2003 r. o ochronie roÊlin (Dz. U. z 2008 r.
Nr 133, poz. 849 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
Nr 20, poz. 106 i Nr 31, poz. 206) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owe zasady przydzia∏u umundurowania
dla pracowników Paƒstwowej Inspekcji Ochrony
RoÊlin i Nasiennictwa, zwanych dalej „pracownikami”, oraz okres jego zu˝ycia;
2) wzory, kolory i normy umundurowania;
3) wzór odznaki Paƒstwowej Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa, zwanej dalej „odznakà”;
4) szczegó∏owe zasady i sposób noszenia umundurowania i odznaki;
5) wysokoÊç i warunki przyznawania równowa˝nika
pieni´˝nego w zamian za umundurowanie oraz za
okresowe czyszczenie munduru;
6) stanowiska pracy, na których zatrudnione osoby
sà uprawnione do noszenia umundurowania i odznaki, w zale˝noÊci od rodzaju i zakresu wykonywanych zadaƒ.
§ 2. 1. Sk∏adniki umundurowania, okresy ich zu˝ycia oraz normy umundurowania sà okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
2. Sk∏adniki umundurowania, o których mowa
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia w:
1) lp. 1, 2, 6—9, 11, 15 i 17, sà wydawane pracownikowi bezpoÊrednio;
2) lp. 3—5 i 10, sà szyte na miar´, a koszty ich szycia
pokrywa si´ z bud˝etu w∏aÊciwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony roÊlin i nasiennictwa.
3. Pracownikowi wyp∏aca si´ równowa˝nik pieni´˝ny na zakup sk∏adników umundurowania, o których mowa w lp. 12—14, 16 i 18—20 za∏àcznika nr 1 do
rozporzàdzenia.
§ 3. Przydzia∏ umundurowania nast´puje z dniem
otrzymania przez pracownika upowa˝nienia do przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej.
———————
1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216,
poz. 1599).

§ 4. 1. Okres zu˝ycia sk∏adników umundurowania
liczy si´ od dnia ich wydania pracownikowi.
2. Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza
si´ okresów nieÊwiadczenia pracy przez pracownika,
trwajàcych nieprzerwanie d∏u˝ej ni˝ 30 dni, innych ni˝
okres korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego.
3. Sk∏adniki umundurowania nie podlegajà zwrotowi po up∏ywie okresu ich zu˝ycia.
§ 5. Ponowny przydzia∏ poszczególnych sk∏adników umundurowania nast´puje z up∏ywem okresu ich
zu˝ycia, chyba ˝e okres ten up∏ywa w trakcie okresu
wypowiedzenia umowy o prac´.
§ 6. 1. Je˝eli utrata lub zniszczenie sk∏adnika
umundurowania nastàpi∏y przed up∏ywem okresu jego zu˝ycia, to nowy sk∏adnik umundurowania przys∏uguje:
1) bezp∏atnie — je˝eli utrata lub zniszczenie nastàpi∏y z przyczyn niezale˝nych od pracownika, na
wniosek pracownika zaopiniowany przez jego
prze∏o˝onego;
2) odp∏atnie — je˝eli utrata lub zniszczenie nastàpi∏y
w przypadkach innych ni˝ okreÊlone w pkt 1, za
zwrotem kwoty odpowiadajàcej wartoÊci utraconego lub zniszczonego sk∏adnika umundurowania, obliczonej z uwzgl´dnieniem okresu u˝ytkowania tego sk∏adnika umundurowania.
2. Je˝eli przed up∏ywem okresu zu˝ycia sk∏adników umundurowania umowa o prac´ zosta∏a rozwiàzana przez pracodawc´ bez wypowiedzenia z winy
pracownika, umundurowanie przechodzi na w∏asnoÊç
pracownika za zwrotem kwoty odpowiadajàcej wartoÊci umundurowania, obliczonej z uwzgl´dnieniem
okresu u˝ytkowania sk∏adników tego umundurowania.
3. Kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, powinna odpowiadaç wartoÊci sk∏adników umundurowania za okres odpowiednio od dnia utraty lub zniszczenia sk∏adnika umundurowania albo od dnia rozwiàzania umowy o prac´ — do dnia up∏ywu okresu
zu˝ycia danego sk∏adnika umundurowania.
4. Z dniem przejÊcia pracownika na emerytur´,
Êwiadczenie przedemerytalne lub rent´ oraz w przypadku rozwiàzania umowy o prac´ na zasadach
innych ni˝ okreÊlone w ust. 2 umundurowanie przechodzi na w∏asnoÊç tego pracownika bez zwrotu kwoty odpowiadajàcej jego wartoÊci.
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§ 7. 1. Pracownik utrzymuje umundurowanie
w stanie zapewniajàcym estetyczny wyglàd zewn´trzny pracownika podczas wykonywania obowiàzków
s∏u˝bowych.
2. Niedopuszczalne jest:
1) dokonywanie przeróbek lub zniekszta∏ceƒ sk∏adników umundurowania;
2) noszenie sk∏adników umundurowania:
a) w po∏àczeniu z:
— ubraniem cywilnym,
— ozdobami osobistymi umieszczonymi w sposób widoczny na umundurowaniu,
b) o znacznym stopniu zu˝ycia,
c) niezgodnie z przeznaczeniem.
3. Dopuszcza si´ u˝ywanie przez umundurowanego pracownika:
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2. Równowa˝nik pieni´˝ny za okresowe czyszczenie umundurowania nie podlega zwrotowi.
3. Podstaw´ obliczania wysokoÊci równowa˝nika
pieni´˝nego za okresowe czyszczenie umundurowania stanowi rycza∏t za czyszczenie umundurowania
okreÊlony w tabeli kalkulacyjnej, stanowiàcej za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia. Do obliczania równowa˝nika pieni´˝nego za okresowe czyszczenie umundurowania stosuje si´ przepis § 9 ust. 2.
§ 11. 1. Umundurowanie i odznak´ noszà pracownicy upowa˝nieni do przeprowadzania granicznej
kontroli fitosanitarnej, zatrudnieni na stanowiskach:
1) kierownika oddzia∏u;
2) g∏ównego specjalisty;
3) starszego specjalisty;
4) specjalisty;

1) symbolu ˝a∏oby w sposób zwyczajowo przyj´ty;

5) starszego inspektora;

2) okularów przeciws∏onecznych i zdrowotnych;

6) inspektora.

3) Êrodków ochrony osobistej, je˝eli takie wymaganie wynika z przepisów odr´bnych.

2. Pracownik nie ma obowiàzku noszenia umundurowania:

§ 8. 1. Wzory sk∏adników umundurowania sà okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

1) podczas wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych
w miejscach, gdzie umundurowanie mo˝e byç nara˝one na zniszczenie lub uszkodzenie;

2. Wzór odznaki jest okreÊlony w za∏àczniku nr 3
do rozporzàdzenia.

2) poza obszarem punktu wwozu;

3. Pracownik nosi odznak´ na zewn´trznej stronie
lewego r´kawa kurtki 3/4, marynarki i swetra typu
„polar”, w odleg∏oÊci 15 cm od górnego szwu.

3) w uzasadnionych przypadkach — za zgodà w∏aÊciwego wojewódzkiego inspektora ochrony roÊlin
i nasiennictwa.

§ 9. 1. Podstaw´ obliczania wysokoÊci równowa˝nika pieni´˝nego, o którym mowa w § 2 ust. 3, stanowià przewidywane Êrednioroczne ceny jednostkowe
sk∏adników umundurowania okreÊlone w tabeli kalkulacyjnej, stanowiàcej za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

§ 12. Dopuszcza si´ noszenie sk∏adników umundurowania wydanych pracownikowi przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, zgodnych z wzorami
okreÊlonymi w rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników Inspekcji Ochrony RoÊlin
i Nasiennictwa oraz odznaki tej Inspekcji (Dz. U. Nr 93,
poz. 1030 oraz z 2002 r. Nr 138, poz. 1165), do up∏ywu
okresu ich zu˝ycia.

2. WysokoÊç równowa˝nika pieni´˝nego ulega corocznie zwi´kszeniu o Êrednioroczny wskaênik cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em w poprzednim roku kalendarzowym, og∏aszany przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego.
§ 10. 1. Pracownikowi wyp∏aca si´ niezw∏ocznie
równowa˝nik pieni´˝ny za okresowe czyszczenie
umundurowania:

§ 13. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników Inspekcji Ochrony RoÊlin
i Nasiennictwa oraz odznaki tej Inspekcji (Dz. U. Nr 93,
poz. 1030 oraz z 2002 r. Nr 138, poz. 1165).

1) po uzyskaniu przez niego upowa˝nienia do przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej;

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

2) po up∏ywie ka˝dego kolejnego roku od dnia uzyskania upowa˝nienia, o którym mowa w pkt 1.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

WYKAZ SK¸ADNIKÓW UMUNDUROWANIA, OKRESÓW ICH ZU˚YCIA ORAZ NORM UMUNDUROWANIA

Za∏àcznik nr 1

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 lutego 2009 r. (poz. 270)
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* Zamiennie za spodnie lub jedna spódnica i jedna para spodni.
** Przys∏ugujà wy∏àcznie kobietom zamiennie za skarpety — w przypadku przydzia∏u dwóch spódnic, a w przypadku przydzia∏u jednej spódnicy i jednej pary spodni — cztery pary rajstop i po dwie pary skarpet zimowych oraz letnich.
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Za∏àcznik nr 2

WZORY SK¸ADNIKÓW UMUNDUROWANIA

marynarka i spodnie

marynarka i spódnica
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bluzka z krótkim r´kawem i spódnica

marynarka i spodnie
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koszula z krótkim r´kawem i spodnie

koszula z d∏ugim r´kawem i spodnie
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sweter typu „polar” i spodnie

kurtka 3/4 i spodnie
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czapka letnia z daszkiem (typu sportowego)

czapka zimowa
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR ODZNAKI

(Êrednica — 8 cm)
Opis: odznaka jest wykonana z materia∏u, haftem mechanicznym; kolory odznaki:
— stylizowany k∏os — zielony (kolor w systemie RGB: R0 G158 B96),
— stylizowany wà˝, napis „Paƒstwowa Inspekcja Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa” oraz obwódka —
ciemnozielone (kolor w systemie RGB: R20 G51 B32),
— litery PIORN — czarny (kolor w systemie RGB: R31 G26 B23),
— t∏o — jasnobe˝owe (kolor w systemie RGB: R189 G173 B140).

TABELA KALKULACYJNA DO OBLICZANIA RÓWNOWA˚NIKA PIENI¢˚NEGO

Za∏àcznik nr 4
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* Zamiennie za spodnie lub jedna spódnica i jedna para spodni.
** Przys∏ugujà wy∏àcznie kobietom zamiennie za skarpety — w przypadku przydzia∏u dwóch spódnic, a w przypadku przydzia∏u jednej spódnicy i jednej pary spodni — cztery pary rajstop i po dwie pary skarpet zimowych oraz letnich.
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