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Na podstawie art. 65 ust.4 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 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 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç i warunki
przyznawania równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za
umundurowanie, podstaw´ obliczania równowa˝nika
pieni´˝nego, 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, warunki zwrotu i termin wyp∏aty równo-
wa˝nika oraz podmioty w∏aÊciwe w tych sprawach.

§ 2. 1. Funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej w s∏u˝-
bie sta∏ej lub przygotowawczej, zwanemu dalej „funk-
cjonariuszem”, któremu nie wydano w naturze przed-
miotów umundurowania, wed∏ug norm okreÊlonych
na podstawie odr´bnych przepisów, wyp∏aca si´ jed-
norazowo równowa˝nik pieni´˝ny, zwany dalej „rów-
nowa˝nikiem”, w wysokoÊci okreÊlonej w za∏àczniku
nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Równowa˝nik przys∏uguje funkcjonariuszowi za
okres od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego
do dnia 31 marca nast´pnego roku, zwany dalej „ro-
kiem zaopatrzeniowym”.

3. Funkcjonariuszowi mianowanemu do s∏u˝by
w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia dane-
go roku kalendarzowego, któremu wydaje si´ z dniem
mianowania przedmioty umundurowania w naturze,
uprawnienie do równowa˝nika przys∏uguje w nast´p-
nym roku zaopatrzeniowym.

4. Równowa˝nik, o którym mowa w ust. 1, zmniej-
sza si´ o kwot´ stanowiàcà wartoÊç przedmiotów
umundurowania, o której mowa w ust. 8, wydanych
funkcjonariuszowi w poprzednim roku zaopatrzenio-
wym, z zastrze˝eniem ust. 5.

5. Zmniejszenie, o którym mowa w ust. 4, nie doty-
czy przedmiotów umundurowania wydawanych funk-
cjonariuszowi po raz pierwszy w zwiàzku z jego miano-
waniem do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej.

6. Funkcjonariuszowi mianowanemu po raz pierw-
szy na stopieƒ w korpusie oficerów lub chorà˝ych oraz
na wy˝szy stopieƒ w przypadku zmiany korpusu przy-
s∏uguje dodatkowo, z dniem mianowania, równowa˝-

nik pieni´˝ny w wysokoÊci okreÊlonej w za∏àczniku nr 2
do rozporzàdzenia.

7. Podstaw´ obliczania równowa˝nika pieni´˝ne-
go, o którym mowa w ust. 1 i 6, stanowià normy umun-
durowania, okreÊlone na podstawie odr´bnych przepi-
sów, oraz wartoÊç przedmiotów umundurowania,
o której mowa w ust. 8.

8. Wykaz przedmiotów umundurowania, o których
mowa w ust. 1, oraz ich wartoÊç okreÊla za∏àcznik nr 3
do rozporzàdzenia.

9. Równowa˝nik, o którym mowa w ust. 1 i 6, wy-
p∏aca si´ w terminie nie d∏u˝szym ni˝ dwa miesiàce od
dnia powstania uprawnienia do równowa˝nika.

§ 3. 1. WysokoÊç równowa˝nika, o którym mowa
w § 2 ust. 1 i 6, w § 6 ust. 1 i w § 10, podlega coroczne-
mu zwi´kszeniu o ustalony w ustawie bud˝etowej
Êrednioroczny wskaênik cen towarów i us∏ug kon-
sumpcyjnych. 

2. Podstaw´ zwi´kszenia stanowi wysokoÊç równo-
wa˝nika obowiàzujàca w roku poprzedzajàcym rok,
w którym nast´puje zwi´kszenie.

§ 4. W przypadku zbiegu uprawnieƒ funkcjonariu-
sza do wyp∏aty równowa˝nika z tytu∏u posiadania stop-
nia genera∏a (admira∏a) i zajmowania stanowiska Ko-
mendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej albo zast´pcy
Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej, równowa˝-
nik ten wyp∏aca si´ w wysokoÊci przewidzianej dla ofi-
cera w stopniu genera∏a (admira∏a).

§ 5. W przypadku nabycia przez funkcjonariusza
uprawnienia do umundurowania typu wojskowego  in-
nego rodzaju si∏ zbrojnych, równowa˝nik, o którym
mowa w § 2 ust. 1 i 6, wyp∏aca si´ w wysokoÊci przy-
s∏ugujàcej funkcjonariuszowi u˝ytkujàcemu  ten rodzaj
umundurowania.

§ 6. 1. W przypadku przed∏u˝enia o rok okresu u˝y-
walnoÊci przedmiotów umundurowania nale˝nych,
a niewydanych w naturze, funkcjonariuszowi wyp∏aca
si´ jednorazowo równowa˝nik pieni´˝ny za ten rok
w wysokoÊci okreÊlonej w za∏àczniku nr 4 do rozporzà-
dzenia.

2. Równowa˝nik, o którym mowa w ust. 1, wyp∏aca
si´ do koƒca roku zaopatrzeniowego, w którym po-
wsta∏a nale˝noÊç.

§ 7. 1. Równowa˝nik nie przys∏uguje  funkcjonariu-
szowi w nast´pujàcych przypadkach:

1) korzystania z urlopu bezp∏atnego — za okres tego
urlopu,
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w sprawie wysokoÊci i warunków przyznawania funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej równowa˝nika pieni´˝-
nego w zamian za umundurowanie.
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2) korzystania z urlopu wychowawczego — za okres
tego urlopu,

3) zwolnienia ze s∏u˝by z powodu skazania prawo-
mocnym orzeczeniem sàdu,

4) zwolnienia ze s∏u˝by z powodu ukarania karà dys-
cyplinarnà wydalenia ze s∏u˝by,

5) zwolnienia ze s∏u˝by przygotowawczej. 

2. Równowa˝nik nie przys∏uguje funkcjonariuszowi
od miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym za-
istnia∏ jeden z przypadków okreÊlonych w ust. 1.

3. Funkcjonariusz, który otrzyma∏ równowa˝nik,
jest obowiàzany zwróciç nienale˝nà cz´Êç tego równo-
wa˝nika (liczonà w pe∏nych miesiàcach) w terminie
miesiàca od dnia zaistnienia jednego z przypadków,
o których mowa w ust. 1.

§ 8. 1. Wyp∏at´ równowa˝nika zawiesza si´ funkcjo-
nariuszowi w przypadkach:

1) zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych,

2) tymczasowego aresztowania.

2. Wyp∏at´ równowa˝nika zawiesza si´ od miesià-
ca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym zaistnia∏ je-
den z przypadków, o których mowa w ust. 1.

3. Wznowienie wyp∏aty równowa˝nika, z uwzgl´d-
nieniem cz´Êci równowa˝nika przys∏ugujàcego w okre-
sie zawieszenia, nast´puje w przypadku: 

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

2) umorzenia post´powania karnego, choçby umorze-
nie nastàpi∏o po zwolnieniu funkcjonariusza ze
s∏u˝by,

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

4. Wznowienie wyp∏aty równowa˝nika nast´puje
w miesiàcu, w którym zaistnia∏ jeden z przypadków,
o których mowa w ust. 3.

§ 9. Decyzje w sprawach, o których mowa w § 7 i 8,
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 stosun-
ku do:

a) kierowników jednostek organizacyjnych Komen-
dy 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 poza
Stra˝à Granicznà,

3) komendanci oddzia∏ów Stra˝y Granicznej i Komen-
dant Centralnego OÊrodka Szkolenia Stra˝y Gra-
nicznej — w stosunku do funkcjonariuszy pe∏nià-
cych s∏u˝b´ w podleg∏ych im jednostkach organi-
zacyjnych,

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 Granicznej
po zasi´gni´ciu opinii Komendanta OÊrodka Tresu-
ry Psów S∏u˝bowych Stra˝y Granicznej — w sto-
sunku do funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w tym
OÊrodku,

6) Komendant Pomorskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicz-
nej po zasi´gni´ciu opinii kierownika Archiwum
Stra˝y Granicznej — w stosunku do funkcjonariu-
szy pe∏niàcych s∏u˝b´ w tym Archiwum.

§ 10. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze s∏u˝by
sta∏ej, który do dnia zwolnienia ze s∏u˝by nie otrzyma∏
nale˝nych w naturze przedmiotów umundurowania,
wyp∏aca si´ jednorazowo równowa˝nik za niewydane
przedmioty umundurowania w wysokoÊci ustalonej na
podstawie ich wartoÊci, o której mowa w § 2 ust. 8. 

§ 11. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 19 marca 2001 r.
w sprawie wysokoÊci i warunków przyznawania funk-
cjonariuszom Stra˝y Granicznej równowa˝nika pie-
ni´˝nego w zamian za umundurowanie (Dz. U. Nr 26,
poz. 293).

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2002 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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Za∏àcznik nr 3
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