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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 maja 2004 r.

w sprawie wysokoÊci i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej
równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za umundurowanie

Na podstawie art. 65 ust. 4 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1399, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç i warunki
przyznawania funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej
równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za umunduro-
wanie, podstaw´ obliczania równowa˝nika pieni´˝ne-
go, przedmioty, za które równowa˝nik ten przys∏uguje,
przypadki, w których równowa˝nik nie przys∏uguje lub
w których wyp∏ata równowa˝nika jest zawieszana, wa-
runki zwrotu i termin wyp∏aty równowa˝nika oraz pod-
mioty w∏aÊciwe w tych sprawach.

§ 2. 1. Funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej w s∏u˝-
bie sta∏ej lub przygotowawczej, zwanemu dalej „funk-

cjonariuszem”, przyznaje si´ równowa˝nik pieni´˝ny
w zamian za przedmioty umundurowania niewydane
w naturze, zwany dalej „równowa˝nikiem pieni´˝nym”.

2. WysokoÊç równowa˝nika pieni´˝nego okreÊla
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia. 

§ 3. 1. Równowa˝nik pieni´˝ny wyp∏aca si´ za
okres od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowe-
go do dnia 31 marca nast´pnego roku, zwany dalej
„rokiem zaopatrzeniowym”, w terminie nie d∏u˝szym
ni˝ dwa miesiàce od dnia powstania uprawnienia do
równowa˝nika pieni´˝nego. 

2. Funkcjonariuszowi mianowanemu do s∏u˝by
w Stra˝y Granicznej w okresie od dnia 1 stycznia do
dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego, które-
mu wydaje si´ z dniem mianowania przedmioty
umundurowania w naturze, przyznaje si´ równowa˝-
nik pieni´˝ny z dniem 1 kwietnia nast´pnego roku ka-
lendarzowego.

§ 4. Podstaw´ obliczania równowa˝nika pieni´˝ne-
go stanowià normy umundurowania okreÊlone
w przepisach w sprawie umundurowania funkcjona-
riuszy Stra˝y Granicznej, wartoÊç pieni´˝na poszcze-
gólnych przedmiotów umundurowania i rycza∏tu na
pranie umundurowania oraz renowacj´ oporzàdzenia,
okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

————————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257. 



§ 5. 1. Równowa˝nik pieni´˝ny mo˝e okresowo
podlegaç waloryzacji o wskaênik okreÊlony w ustawie
bud˝etowej.

2. Podstaw´ waloryzacji stanowi wysokoÊç równo-
wa˝nika pieni´˝nego obowiàzujàca w roku poprzedza-
jàcym rok, w którym nast´puje waloryzacja.

§ 6. Równowa˝nik pieni´˝ny podwy˝sza si´ jedno-
razowo w przypadku:

1) mianowania funkcjonariusza po raz pierwszy na
stopieƒ w korpusie oficerów lub chorà˝ych oraz
na wy˝szy stopieƒ w przypadku zmiany korpusu
— o kwot´ w wysokoÊci okreÊlonej w za∏àczniku
nr 3 do rozporzàdzenia;

2) przed∏u˝enia, o ka˝dy zakoƒczony rok zaopatrze-
niowy, okresu u˝ywalnoÊci munduru wyjÊciowe-
go i kurtki s∏u˝bowej Stra˝y Granicznej z podpinkà
lub kurtki zimowej nieprzemakalnej z podpinkà —
o kwot´ w wysokoÊci okreÊlonej w za∏àczniku nr 4
do rozporzàdzenia;

3) braku mo˝liwoÊci wydania przedmiotów umundu-
rowania wyjÊciowego i polowego, nale˝nych w na-
turze w zwiàzku z mianowaniem funkcjonariusza
do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej — o kwot´ stano-
wiàcà wartoÊç pieni´˝nà niewydanych przedmio-
tów umundurowania, o której mowa w § 4;

4) zwolnienia funkcjonariusza ze s∏u˝by sta∏ej w Stra-
˝y Granicznej, któremu nie wydano w naturze na-
le˝nych: munduru wyjÊciowego i kurtki s∏u˝bowej
Stra˝y Granicznej z podpinkà lub kurtki zimowej
nieprzemakalnej z podpinkà — o kwot´ stanowià-
cà wartoÊç pieni´˝nà niewydanych przedmiotów
umundurowania, o której mowa w § 4.

§ 7. Równowa˝nik pieni´˝ny obni˝a si´ o kwot´
stanowiàcà wartoÊç pieni´˝nà przedmiotów umun-
durowania wydanych funkcjonariuszowi w poprzed-
nim roku zaopatrzeniowym, obowiàzujàcà w dniu ich
wydania, z wyjàtkiem przedmiotów umundurowania
wydanych funkcjonariuszowi po raz pierwszy
w zwiàzku z jego mianowaniem do s∏u˝by w Stra˝y
Granicznej.

§ 8. Kwot´, o której mowa w § 6:

1) pkt 1 — wyp∏aca si´ w terminie nie d∏u˝szym ni˝
dwa miesiàce od dnia mianowania funkcjonariu-
sza po raz pierwszy na stopieƒ w korpusie ofice-
rów lub chorà˝ych oraz na wy˝szy stopieƒ w przy-
padku zmiany korpusu;

2) pkt 2 — wyp∏aca si´ za ka˝dy zakoƒczony rok za-
opatrzeniowy przed∏u˝enia okresu u˝ywalnoÊci
munduru wyjÊciowego i kurtki s∏u˝bowej Stra˝y
Granicznej z podpinkà lub kurtki zimowej nieprze-
makalnej z podpinkà do koƒca roku zaopatrzenio-
wego, w którym powsta∏a nale˝noÊç;

3) pkt 3 — wyp∏aca si´ do dnia zwolnienia funkcjona-
riusza ze s∏u˝by w Stra˝y Granicznej;

4) pkt 4 — wyp∏aca si´ do dnia zwolnienia funkcjona-
riusza ze s∏u˝by sta∏ej w Stra˝y Granicznej.

§ 9. Funkcjonariuszowi w stopniu genera∏a (admi-
ra∏a), który zajmuje stanowisko Komendanta G∏ówne-
go Stra˝y Granicznej albo zast´pcy Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej, wyp∏aca si´ równowa˝-
nik pieni´˝ny w wysokoÊci przewidzianej dla funkcjo-
nariusza w stopniu genera∏a (admira∏a). 

§ 10. Funkcjonariuszowi, który naby∏ uprawnienie
do umundurowania typu wojskowego innego rodzaju
Si∏ Zbrojnych, wyp∏aca si´ równowa˝nik pieni´˝ny
w wysokoÊci przewidzianej dla funkcjonariusza noszà-
cego ten rodzaj umundurowania. 

§ 11. 1. Równowa˝nik pieni´˝ny oraz kwota, o któ-
rej mowa w § 6 pkt 2, nie przys∏uguje funkcjonariuszo-
wi w nast´pujàcych przypadkach:

1) korzystania z urlopu wychowawczego — za okres
tego urlopu;

2) korzystania z urlopu bezp∏atnego — za okres tego
urlopu.

2. Równowa˝nik pieni´˝ny oraz kwota, o której
mowa w § 6 pkt 2, nie przys∏uguje funkcjonariuszowi
od miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym za-
istnia∏ jeden z przypadków okreÊlonych w ust. 1.

3. W przypadku wyp∏aty równowa˝nika pieni´˝ne-
go przed rozpocz´ciem urlopu, o którym mowa
w ust. 1, funkcjonariusz zwraca cz´Êç tego równowa˝-
nika liczonà w pe∏nych miesiàcach za okres przebywa-
nia na urlopie wychowawczym lub bezp∏atnym, w ter-
minie miesiàca od dnia rozpocz´cia urlopu.

§ 12. 1. Wyp∏at´ równowa˝nika pieni´˝nego oraz
kwoty, o której mowa w § 6 pkt 2, zawiesza si´ funk-
cjonariuszowi w przypadkach:

1) zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych;

2) tymczasowego aresztowania.

2. Wyp∏at´ równowa˝nika pieni´˝nego oraz kwoty,
o której mowa w § 6 pkt 2, zawiesza si´ od miesiàca
nast´pujàcego po miesiàcu, w którym zaistnia∏ jeden
z przypadków, o których mowa w ust. 1.

3. Wyp∏at´ równowa˝nika pieni´˝nego oraz kwoty,
o której mowa w § 6 pkt 2, a tak˝e jego cz´Êci za okres
zawieszenia, wznawia si´ w terminie miesiàca od
dnia:

1) uchylenia lub ustania z mocy prawa zawieszenia
w czynnoÊciach s∏u˝bowych albo

2) umorzenia post´powania karnego, choçby umo-
rzenie nastàpi∏o po zwolnieniu funkcjonariusza ze
s∏u˝by w Stra˝y Granicznej, albo 

3) uniewinnienia prawomocnym orzeczeniem sàdu,
choçby uniewinnienie nastàpi∏o po zwolnieniu
funkcjonariusza ze s∏u˝by w Stra˝y Granicznej.

§ 13. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by w Stra-
˝y Granicznej na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 3 i 4 usta-
wy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej
przed up∏ywem okresu, za który wyp∏acono równo-
wa˝nik pieni´˝ny, zwraca cz´Êç równowa˝nika pieni´˝-
nego liczonà w pe∏nych miesiàcach za okres niepozo-
stawania w s∏u˝bie, nie póêniej ni˝ w ostatnim dniu
pe∏nienia s∏u˝by.
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2. Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by przygoto-
wawczej w Stra˝y Granicznej, któremu wyp∏acono
równowa˝nik pieni´˝ny, zwraca cz´Êç równowa˝nika
pieni´˝nego liczonà w pe∏nych miesiàcach za okres
niepozostawania w s∏u˝bie, nie póêniej ni˝ w ostatnim
dniu pe∏nienia s∏u˝by.

3. Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by w Stra˝y
Granicznej przed wyp∏atà równowa˝nika pieni´˝nego
zwraca kwot´ stanowiàcà wartoÊç pieni´˝nà wyda-
nych mu przedmiotów umundurowania, o której mo-
wa w § 4.

§ 14. Decyzje w sprawach, o których mowa w § 11,
12 i 13 ust. 1 i 2, wydajà:

1) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych —
w stosunku do:

a) Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej,

b) zast´pców Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej;

2) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej — w sto-
sunku do:

a) kierowników jednostek organizacyjnych Ko-
mendy G∏ównej Stra˝y Granicznej,

b) komendantów oddzia∏ów Stra˝y Granicznej,

c) komendanta Granicznej Placówki Kontrolnej
Stra˝y Granicznej Warszawa-Ok´cie,

d) komendanta oÊrodka szkolenia Stra˝y Granicz-
nej,

e) funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w jednost-
kach organizacyjnych Komendy G∏ównej Stra-
˝y Granicznej i Granicznej Placówki Kontrolnej
Stra˝y Granicznej Warszawa-Ok´cie,

f) funkcjonariuszy oddelegowanych do pracy po-
za Stra˝à Granicznà;

3) komendanci oddzia∏ów Stra˝y Granicznej i Ko-
mendant Centralnego OÊrodka Szkolenia Stra˝y
Granicznej — w stosunku do funkcjonariuszy pe∏-
niàcych s∏u˝b´ w podleg∏ych im jednostkach orga-
nizacyjnych;

4) Komendant Warmiƒsko-Mazurskiego Oddzia∏u
Stra˝y Granicznej po zasi´gni´ciu opinii Komen-
danta Centrum Szkolenia Stra˝y Granicznej —
w stosunku do funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´
w tym Centrum;

5) Komendant ¸u˝yckiego Oddzia∏u Stra˝y Granicz-
nej po zasi´gni´ciu opinii Komendanta OÊrodka
Tresury Psów S∏u˝bowych Stra˝y Granicznej —
w stosunku do funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´
w tym OÊrodku;

6) Komendant Pomorskiego Oddzia∏u Stra˝y Gra-
nicznej po zasi´gni´ciu opinii kierownika Archi-
wum Stra˝y Granicznej — w stosunku do funk-
cjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w tym Archi-
wum.

§ 15. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 27 marca 2002 r.
w sprawie wysokoÊci i warunków przyznawania funk-
cjonariuszom Stra˝y Granicznej równowa˝nika pie-
ni´˝nego w zamian za umundurowanie (Dz. U. Nr 31,
poz. 298 oraz z 2003 r. Nr 55, poz. 492). 

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
R. Kalisz
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Za∏àcznik nr 2

TABELA NR 1. WARTOÂå PIENI¢˚NA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA

Lp. Przedmiot Jednostka
miary WartoÊç w z∏

1 2 3 4

1 Mundur wyjÊciowy kpl. 451,16

2 Bluza olimpijka szt. 230,00

3 Spodnie (spódnica) wyjÊciowe szt. 135,00

4 Mundur galowy genera∏a kpl. 1 350,00

5 Mundur galowy admira∏a kpl. 1 350,00

6 Mundur letni oficera kpl. 451,16

7 Mundur letni genera∏a kpl. 1 350,00

8 Mundur letni admira∏a kpl. 1 350,00

9 Mundur wyjÊciowy genera∏a kpl. 800,00

10 Mundur wyjÊciowy admira∏a kpl. 800,00

11 Mundur wyjÊciowy ze spodniami do butów genera∏a – bryczesami kpl. 1 700,00

12 Spodnie (spódnica) wyjÊciowe genera∏a szt. 135,00

13 Spodnie (spódnica) wyjÊciowe admira∏a szt. 135,00

14 Spodnie (spódnica) letnie genera∏a szt. 135,00

15 Spodnie (spódnica) letnie admira∏a szt. 135,00

16 Spodnie (spódnica) letnie oficera szt. 135,00

17 Kurtka s∏u˝bowa Stra˝y Granicznej koloru khaki z podpinkà kpl. 289,00

18 Kurtka zimowa nieprzemakalna koloru czarnego z podpinkà kpl. 289,00

19 P∏aszcz sukienny genera∏a szt. 1 000,00

20 P∏aszcz sukienny admira∏a szt. 1 000,00

21 P∏aszcz letni oficera wojsk làdowych  szt. 392,00

22 P∏aszcz letni oficera marynarki wojennej szt. 392,00

23 Czapka garnizonowa letnia: szt.

podoficera i chorà˝ego szt. 65,00

oficera m∏odszego szt. 70,00

oficera starszego szt. 80,00

genera∏a szt. 105,75

admira∏a szt. 105,75

24 Czapka garnizonowa: szt.

podoficera i chorà˝ego szt. 65,00

oficera m∏odszego szt. 70,00

oficera starszego szt. 80,00

genera∏a szt. 105,75

admira∏a szt. 105,75
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1 2 3 4

25 Czapka garnizonowa letnia Marynarki Wojennej: szt.

podoficera i chorà˝ego szt. 75,00

oficera m∏odszego szt. 95,00

oficera starszego szt. 95,00

26 Czapka garnizonowa Marynarki Wojennej: szt.

podoficera i chorà˝ego szt. 75,00

oficera m∏odszego szt. 95,00

oficera starszego szt. 95,00

27 Daszek do czapki garnizonowej Marynarki Wojennej szt. 17,00

28 Fura˝erka do umundurowania wyjÊciowego szt. 30,00

29 Czapka futrzana szt. 40,00

30 Krawat szt. 15,00

31 Peleryna szt. 270,00

32 Szalik zimowy szt. 35,00

33 R´kawiczki zimowe para 66,00

34 R´kawiczki letnie para 47,58

35 TaÊma otokowa do czapki garnizonowej ze stopniem: szt.

szeregowego szt. 6,00

pozostali szt. 11,00

36 Oznaki stopnia do czapki garnizonowej: szt.

chorà˝ego szt. 16,00

oficera m∏odszego szt. 17,00

oficera starszego szt. 17,00

kontradmira∏a szt. 6,00

37 Oznaka stopnia do fura˝erki szt. 4,50

38 Oznaka stopnia do czapki polowej szt. 4,50

39 Oznaki stopni do umundurowania wyjÊciowego (pochewki wykonane
metodà haftu komputerowego): para

korpusu szeregowych para 5,00

korpusu podoficerów para 16,00

korpusu chorà˝ych para 16,00

korpusu oficerów m∏odszych para 15,00

korpusu oficerów starszych para 16,00

genera∏a para 16,00

kontradmira∏a para 16,00

40 Oznaki stopni do umundurowania wyjÊciowego genera∏a —  
haftowane bajorkiem para 111,01

41 Oznaki stopni na r´kawy do umundurowania wyjÊciowego 
Marynarki Wojennej: para

korpusu szeregowych para 5,00

korpusu podoficerów para 16,00

korpusu chorà˝ych para 45,00
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korpusu oficerów m∏odszych para 75,00

korpusu oficerów starszych para 80,00

admira∏a para 630,00

42 Oznaka stopnia do kurtki s∏u˝bowej Stra˝y Granicznej koloru khaki szt. 12,00

43 Oznaka stopnia do kurtki s∏u˝bowej Stra˝y Granicznej koloru khaki 
dla genera∏a szt. 12,00

44 Oznaka stopnia do kurtki zimowej nieprzemakalnej koloru czarnego 
do umundurowania wyjÊciowego szt. 12,00

45 Oznaka stopnia do kurtki zimowej nieprzemakalnej koloru czarnego 
do umundurowania polowego szt. 7,00

46 Oznaka stopnia do kurtki zimowej nieprzemakalnej koloru czarnego 
dla admira∏a szt. 12,00

47 Emblemat „Stra˝ Graniczna” do umundurowania wyjÊciowego szt. 9,00

48 Baretki: kpl.

dla podoficera kpl. 23,00

dla chorà˝ego kpl. 28,00

dla oficera m∏odszego kpl. 32,00

dla oficera starszego kpl. 52,00

dla genera∏a kpl. 120,06

dla kontradmira∏a kpl. 120,06

49 Oznaka Stra˝y Granicznej para 4,00

50 Orze∏ haftowany (na ko∏nierz) para 70,00

51 Koszula koloru bia∏ego z d∏ugimi r´kawami szt. 40,00

52 Koszula koloru khaki  z d∏ugimi r´kawami szt. 40,00

53 Koszula koloru khaki z d∏ugimi r´kawami i naramiennikami szt. 40,00

54 Koszula koloru niebieskiego z d∏ugimi r´kawami i naramiennikami szt. 40,00

55 Koszula koloru granatowego z d∏ugimi r´kawami i naramiennikami szt. 40,00

56 Koszula koloru bia∏ego z krótkimi r´kawami szt. 38,00

57 Koszula koloru khaki z krótkimi r´kawami i naramiennikami szt. 38,00

58 Koszula koloru niebieskiego z krótkimi r´kawami i naramiennikami szt. 38,00

59 Koszula koloru granatowego z krótkimi r´kawami i naramiennikami szt. 38,00

60 Koszula koloru khaki z krótkimi r´kawami i wyk∏adanym ko∏nierzem szt. 61,00

61 Koszula koloru niebieskiego z krótkimi r´kawami i wyk∏adanym ko∏-
nierzem szt. 61,00

62 Koszula koloru granatowego z krótkimi r´kawami i wyk∏adanym ko∏-
nierzem szt. 61,00

63 Podkoszulek koloru czarnego z krótkimi r´kawami i napisem „STRA˚ 
GRANICZNA” szt. 35,00

64 Podkoszulek z d∏ugimi r´kawami szt. 15,00

65 Slipy szt. 7,62

66 Figi damskie szt. 10,00

67 Kalesony szt. 25,00

68 Biustonosz szt. 10,00

69 Skarpety letnie para 3,00
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70 Rajstopy letnie szt. 10,00

71 Skarpety zimowe para 9,00

72 Rajstopy zimowe szt. 15,00

73 Botki zimowe koloru czarnego para 140,00

74 Kozaki para 150,00

75 Pó∏buty galowe para 120,00

76 Pó∏buty letnie koloru czarnego para 110,00

77 Czó∏enka para 108,00

78 Buty genera∏a z prawid∏ami kpl. 1270,00

79 Pantofle gimnastyczne para 80,00

80 Pó∏buty çwiczebne para 104,85

81 Sznur galowy wojsk làdowych i lotniczych: szt.

korpusu podoficerów szt. 40,00

korpusu chorà˝ych szt. 40,00

oficerów szt. 60,00

genera∏a szt. 160,00

82 Sznur galowy Marynarki Wojennej: szt.

korpusu podoficerów szt. 60,36

korpusu chorà˝ych szt. 64,00

oficerów szt. 78,00

admira∏a szt. 180,56

83 Pasek do spodni szt. 30,00

84 Bluza polowa szt. 120,00

85 Spodnie polowe szt. 100,00

86 Bluza çwiczebna szt. 118,61

87 Spodnie çwiczebne szt. 99,77

88 Kurtka polowa kpl. 272,00

89 Bluza od dresów szt. 42,00

90 Spodnie od dresów szt. 48,00

91 Koszula polowa z krótkimi r´kawami szt. 45,00

92 Czapka polowa szt. 30,00

93 Czapka polowa koloru granatowego szt. 30,00

94 Fura˝erka do umundurowania polowego szt. 25,00

95 Szalokominiarka szt. 20,00

96 R´kawice polowe para 15,00

97 R´kawice ortalionowe pi´ciopalcowe para 17,15

98 Emblemat „Stra˝ Graniczna” do umundurowania polowego szt. 8,00

99 Oznaki stopni (pochewki) para 10,00

100 Oznaki stopni (naramienniki Marynarki Wojennej): para

korpusu szeregowych para 8,00

korpusu podoficerów para 20,00
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korpusu chorà˝ych para 25,00

korpusu oficerów m∏odszych para 35,00

korpusu oficerów starszych para 35,00

101 Trzewiki desantowca para 240,00

102 Pas g∏ówny skórzany koloru czarnego szt. 50,00

103 R´cznik frotté szt. 15,84

104 Worek na poÊciel szt. 30,01

105 Paski do worka na poÊciel szt. 15,86

106 Walizka zasobnik szt. 186,00

107 Wiatrówka szt. 37,34

108 Szalik letni szt. 13,10

109 Nauszniki szt. 7,59

110 Mapnik szt. 44,60

111 Spinki do mankietów para 10,00

112 Torba polowa szt. 63,44

113 Ubranie treningowe kpl. 120,00

114 Beret Stra˝y Granicznej koloru zielonego szt. 29,85

115 Fura˝erka Stra˝y Granicznej szt. 40,00

116 Sweter szt. 97,60

117 Oznaka stopnia do beretu Stra˝y Granicznej szt. 1,32

118 Spodenki gimnastyczne szt. 10,07

119 Kalesony marynarskie szt. 20,00

120 P∏aszcz sukienny oficera szt. 513,00

TABELA NR 2. WARTOÂå PIENI¢˚NA RYCZA¸TU NA PRANIE UMUNDUROWANIA 
ORAZ RENOWACJ¢ OPORZÑDZENIA

Lp. Przedmiot WartoÊç w z∏

1 2 3

1 Rycza∏t na pranie umundurowania oraz renowacj´ oporzàdzenia 
dla funkcjonariusza w s∏u˝bie sta∏ej noszàcego umundurowanie wzoru
wojsk làdowych i lotniczych 250,00

2 Rycza∏t na pranie umundurowania  oraz renowacj´ oporzàdzenia 
dla funkcjonariusza w s∏u˝bie przygotowawczej noszàcego umundurowanie 
wzoru wojsk làdowych i lotniczych 200,00

3 Rycza∏t na pranie umundurowania oraz renowacj´ oporzàdzenia 
dla funkcjonariusza w s∏u˝bie sta∏ej noszàcego umundurowanie wzoru
marynarki wojennej 315,00

4 Rycza∏t na pranie umundurowania oraz renowacj´ oporzàdzenia 
dla funkcjonariusza w s∏u˝bie przygotowawczej noszàcego umundurowanie 
wzoru marynarki wojennej 265,00

5 Rycza∏t na pranie umundurowania  oraz renowacj´ oporzàdzenia dla genera∏a 650,00

6 Rycza∏t na pranie umundurowania  oraz renowacj´ oporzàdzenia dla admira∏a 650,00

7 Rycza∏t na pranie umundurowania  oraz renowacj´ oporzàdzenia 
dla Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej oraz jego zast´pcy 350,00
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Za∏àcznik nr 4

WYSOKOÂå RÓWNOWA˚NIKA PIENI¢˚NEGO ZA PRZED¸U˚ENIE OKRESU U˚YWALNOÂCI 
PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA

(w z∏otych)

Lp. Wyszczególnienie munduru
wyjÊciowego

kurtki s∏u˝bowej 
Stra˝y Granicznej
z podpinkà/kurtki

zimowej nieprzema-
kalnej z podpinkà

munduru
wyjÊciowego i kurtki

s∏u˝bowej Stra˝y
Granicznej

z podpinkà/kurtki
zimowej nieprzema-

kalnej z podpinkà

1 Funkcjonariusz noszàcy umunduro-
wanie koloru khaki, który nie pobra∏ 225,58 96,33 321,91

2 Funkcjonariusz noszàcy umundurowa-
nie wzoru marynarki wojennej, 
który nie pobra∏ 225,58 96,33 321,91

3 Funkcjonariusz noszàcy umundurowa-
nie wojsk lotniczych, który nie pobra∏ 225,58 96,33 321,91


