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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie warunków otrzymywania przez stra˝aków Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej równowa˝nika 
pieni´˝nego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania

Na podstawie art. 61 ust. 4a ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271 oraz 
z 2003 r. Nr 59, poz. 516) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki otrzymywania
przez funkcjonariusza po˝arnictwa Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, zwanego dalej „stra˝akiem”, równowa˝nika
pieni´˝nego w zamian za niewydane przedmioty
umundurowania, sposób ustalania jego wysokoÊci
oraz szczegó∏owe zasady wyp∏acania.

§ 2. Stra˝akowi, któremu nie wydano w naturze
przedmiotów umundurowania, przys∏uguje równo-
wa˝nik pieni´˝ny, zwany dalej „równowa˝nikiem”.

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

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
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§ 3. 1. Stra˝ak mianowany na sta∏e otrzymuje rów-
nowa˝nik z góry, za okres od dnia 1 kwietnia do dnia
31 marca nast´pnego roku, zwanego dalej „rokiem za-
opatrzeniowym”.

2. Stra˝ak w s∏u˝bie przygotowawczej otrzymuje
równowa˝nik z do∏u, za okres poprzedniego roku za-
opatrzeniowego.

3. Równowa˝nik wyp∏aca si´ w terminie do dnia
31 maja ka˝dego roku.

§ 4. 1. Podstaw´ obliczania wysokoÊci równowa˝-
nika stanowià normy umundurowania okreÊlone
w przepisach o umundurowaniu stra˝aków oraz war-
toÊç przedmiotów umundurowania.

2. WysokoÊç równowa˝nika, o którym mowa
w ust. 1, mo˝e okresowo podlegaç waloryzacji o
wskaênik okreÊlony w ustawie bud˝etowej.

3. Sposób ustalania wysokoÊci równowa˝nika
okreÊlajà tabele kalkulacyjne stanowiàce za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

4. Do kwoty równowa˝nika dolicza si´ rycza∏t za
chemiczne pranie przedmiotów umundurowania, usta-
lony wed∏ug Êrednich cen us∏ug pralniczych, w nast´-
pujàcej wysokoÊci:

1) dla stra˝aka mianowanego na sta∏e — za dwukrot-
ne w roku chemiczne pranie przedmiotów umun-
durowania;

2) dla stra˝aka w s∏u˝bie przygotowawczej w wysoko-
Êci 1/3 rycza∏tu przys∏ugujàcego stra˝akowi miano-
wanemu na sta∏e.

§ 5. Przy ustalaniu wysokoÊci równowa˝nika nie
uwzgl´dnia si´ nast´pujàcych okresów, w których rów-
nowa˝nik ten stra˝akowi nie przys∏uguje:

1) okresu roku zaopatrzeniowego, w którym stra˝ako-
wi mianowanemu na sta∏e wydano przedmioty
umundurowania w naturze;

2) okresu urlopu bezp∏atnego lub wychowawczego,
z którego korzysta stra˝ak, trwajàcego d∏u˝ej ni˝
6 miesi´cy;

3) okresu zawieszenia stra˝aka w czynnoÊciach s∏u˝-
bowych.

§ 6. Stra˝akowi przyj´temu do s∏u˝by w okresie ro-
ku zaopatrzeniowego, za nale˝ne i niewydane w natu-
rze jednostkowe przedmioty umundurowania, wyp∏a-
ca si´ równowa˝nik z do∏u, za okres od dnia mianowa-
nia do dnia 31 marca, wed∏ug aktualnych tabel kalkula-
cyjnych, o których mowa w § 4 ust. 3.

§ 7. 1. Przy wyp∏acie równowa˝nika potràca si´ pe∏-
nà wartoÊç przedmiotów umundurowania wydanych
stra˝akowi w naturze w okresie do dnia 31 marca.

2. Przy wyp∏acie równowa˝nika stra˝akowi miano-
wanemu na sta∏e nie potràca si´ wartoÊci przedmiotów
umundurowania wydanych w naturze w pierwszym ro-
ku zaopatrzeniowym.

3. Przy wyp∏acie równowa˝nika za kolejny rok za-
opatrzeniowy stra˝akowi potràca si´ nienale˝nà cz´Êç
równowa˝nika za okres, o którym mowa w § 5 pkt 2 i 3.

4. WartoÊç przedmiotów umundurowania ustala
si´ wed∏ug aktualnych tabel kalkulacyjnych, o których
mowa w § 4 ust. 3.

§ 8. 1. Stra˝ak mianowany na sta∏e, w przypadku
zwolnienia ze s∏u˝by, nie zwraca równowa˝nika.

2. Stra˝ak w s∏u˝bie przygotowawczej, w przypad-
ku zwolnienia ze s∏u˝by, otrzymuje cz´Êç równowa˝ni-
ka, za okres pozostawania w s∏u˝bie, do dnia zwolnie-
nia.

3. Stra˝ak mianowany na sta∏e zwolniony ze s∏u˝by
zwraca nienale˝nà cz´Êç równowa˝nika za okres, o któ-
rym mowa w § 5 pkt 2 i 3, najpóêniej w ostatnim dniu
pe∏nienia s∏u˝by.

4. Stra˝ak mianowany na sta∏e, zwolniony ze s∏u˝by
na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3—6 oraz ust. 3 pkt 2
i 4a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej przed up∏ywem okresu, za który wyp∏a-
cono równowa˝nik, zwraca cz´Êç równowa˝nika za
okres niepozostawania w s∏u˝bie, nie póêniej ni˝
w ostatnim dniu pe∏nienia s∏u˝by.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia, z mocà od dnia 1 kwietnia 2003 r.2)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
18 listopada 1997 r. w sprawie warunków otrzymywania
przez stra˝aków Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej równowa˝ni-
ka pieni´˝nego w zamian za nie wydane  przedmioty
umundurowania, sposobu ustalania jego wysokoÊci oraz
szczegó∏owych zasad wyp∏acania (Dz. U. Nr 152, poz. 1002,
z 1998 r. Nr 73, poz. 469, z 1999 r. Nr 49, poz. 495, z 2000 r.
Nr 38, poz. 435 oraz z 2001 r. Nr 52, poz. 556), które traci
moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia,
na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie
ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospoli-
tej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przys∏ugujàcych
w razie wypadków i chorób pozostajàcych w zwiàzku ze
s∏u˝bà w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu in-
walidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy
o uposa˝eniu ̋ o∏nierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urz´dzie
Ochrony Paƒstwa, ustawy o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu eme-
rytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urz´-
du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony
Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej
oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o S∏u˝bie Wi´ziennej
oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 31 marca 2003 r. (poz. 651)
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