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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 18 maja 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci i warunków przyznawania policjantom równowa˝nika pie-
ni´˝nego w zamian za umundurowanie.

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 
i z 2001 r. Nr 41, poz. 465) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie
wysokoÊci i warunków przyznawania policjantom rów-
nowa˝nika pieni´˝nego w zamian za umundurowanie
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(Dz. U. Nr 100, poz. 643, z 1999 r. Nr 51, poz. 525 i
z 2000 r. Nr 39, poz. 458) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Policjant mianowany na sta∏e otrzymuje w za-

mian za przedmioty umundurowania ubioru
galowego, wyjÊciowego i s∏u˝bowego równo-
wa˝nik w nast´pujàcej wysokoÊci:
1) generalny inspektor, 

nadinspektor — 2929,80 z∏,
2) oficer:

a) m´˝czyzna — 2047,90 z∏,
b) kobieta — 2060,30 z∏,

3) aspirant:
a) m´˝czyzna — 2046,70 z∏,
b) kobieta — 2059,10 z∏,

4) podoficer i szeregowy:
a) m´˝czyzna — 2023,00 z∏,
b) kobieta — 2035,40 z∏.

2. Policjant mianowany na okres s∏u˝by przygoto-
wawczej otrzymuje w zamian za przedmioty
umundurowania s∏u˝bowego równowa˝nik
w nast´pujàcej wysokoÊci:
1) m´˝czyzna — 1125,60 z∏,
2) kobieta — 1066,20 z∏.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Policjantowi mianowanemu na wy˝szy sto-

pieƒ w okresie roku zaopatrzeniowego przy-
s∏uguje dodatkowo od dnia mianowania rów-
nowa˝nik za sznur galowy, daszki do czapek
i oznaczenia stopnia w nast´pujàcej wysoko-
Êci:
1) oficerowi mianowanemu na stopieƒ pod-

inspektora — 117,90 z∏,
2) aspirantowi, podoficerowi i szeregowemu

mianowanemu na stopieƒ podkomisarza
— 157,80 z∏,

3) podoficerowi i szeregowemu mianowane-
mu na stopieƒ m∏odszego aspiranta —
112,30 z∏.”

§ 2. Równowa˝nik pieni´˝ny w wysokoÊci okreÊlo-
nej w rozporzàdzeniu przys∏uguje policjantowi od dnia
1 kwietnia 2001 r.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
M. Biernacki


