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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie równowa˝nika pieni´˝nego otrzymywanego w zamian za wy˝ywienie przez funkcjonariuszy Stra˝y
Granicznej.
Na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78,
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104,
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla przypadki i wysokoÊç
otrzymywanego równowa˝nika pieni´˝nego w zamian
za wy˝ywienie przez funkcjonariusza Stra˝y Granicznej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”.
§ 2. Funkcjonariusz otrzymuje równowa˝nik pieni´˝ny w wysokoÊci 100% wartoÊci pieni´˝nej przys∏ugujàcej mu normy wy˝ywienia w przypadku, gdy
wzgl´dy techniczno-organizacyjne uniemo˝liwiajà korzystanie z wy˝ywienia przys∏ugujàcego temu funkcjonariuszowi w naturze.
§ 3. Podstaw´ obliczania równowa˝nika pieni´˝nego stanowi wartoÊç pieni´˝na normy wy˝ywienia przys∏ugujàcej funkcjonariuszowi na podstawie odr´bnych
przepisów.
§ 4. 1. Funkcjonariusz w s∏u˝bie kandydackiej otrzymuje równowa˝nik pieni´˝ny za czas urlopu i pe∏nodobowych przepustek w wysokoÊci równej 100% wartoÊci pieni´˝nej szkolnej normy wy˝ywienia.

2. Funkcjonariusz b´dàcy s∏uchaczem oÊrodka
szkolenia na kursach stacjonarnych oraz funkcjonariusz w s∏u˝bie kandydackiej w warunkach, kiedy nie
mo˝na dla niego zapewniç wy˝ywienia w naturze albo
zleciç wy˝ywienia w placówkach gastronomicznych,
otrzymuje równowa˝nik pieni´˝ny w wysokoÊci 100%
wartoÊci pieni´˝nej nale˝nej normy wy˝ywienia, powi´kszony o kwot´ do 100% wartoÊci pieni´˝nej tej
normy.
3. Decyzj´ w sprawie powi´kszenia wysokoÊci równowa˝nika pieni´˝nego, przys∏ugujàcego funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 2, podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej Stra˝y Granicznej, w której
funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´, na wniosek naczelnika
Wydzia∏u Techniki i Zaopatrzenia tej jednostki.
4. Funkcjonariusz, któremu przys∏uguje lotnicza
norma wy˝ywienia, skierowany do wykonywania zadaƒ w powietrzu poza miejsce sta∏ej s∏u˝by na czas powy˝ej 8 godzin, otrzymuje równowa˝nik pieni´˝ny
w wysokoÊci 200% wartoÊci pieni´˝nej tej normy.
§ 5. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ od dnia
16 czerwca 2002 r.
§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
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