
Na podstawie art. 118 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 sposób obliczania i wy-
p∏acania ekwiwalentu pieni´˝nego za niewykorzystane
urlopy wypoczynkowe, zwanego dalej „ekwiwalen-
tem”, przez funkcjonariusza Stra˝y Granicznej, zwane-
go dalej „funkcjonariuszem”, oraz podmioty w∏aÊciwe
w tych sprawach.

§ 2. 1. Ekwiwalent ustala si´, uwzgl´dniajàc mie-
si´czne uposa˝enie zasadnicze wraz z dodatkami
o charakterze sta∏ym nale˝ne funkcjonariuszowi na
ostatnio zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym, w dniu
nabycia przez niego uprawnienia do ekwiwalentu, zwa-
ne dalej „uposa˝eniem”.

2. WysokoÊç ekwiwalentu stanowi iloczyn 1/30
uposa˝enia oraz liczby dni niewykorzystanego urlopu
wypoczynkowego.

§ 3. 1. Ekwiwalent oblicza i wyp∏aca komórka finan-
sowa jednostki organizacyjnej Stra˝y Granicznej, w∏a-
Êciwa w sprawach wyp∏aty uposa˝enia oraz innych na-
le˝noÊci.

2. Ekwiwalent wyp∏acany jest w formie bezpoÊred-
niej lub na rachunek w banku wskazanym w formie
pisemnej albo na wskazany przez funkcjonariusza ad-
res, w ostatnim dniu pe∏nienia s∏u˝by bàdê niezw∏ocz-
nie po stwierdzeniu Êmierci lub zagini´cia funkcjona-
riusza.

3. W razie Êmierci lub zagini´cia funkcjonariusza,
ekwiwalent wyp∏acany jest osobom, o których mowa
w art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej.

§ 4. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do sposo-
bu obliczania i wyp∏acania ekwiwalentu przys∏ugujàce-
go funkcjonariuszowi od dnia 15 czerwca 2001 r.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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z dnia 17 kwietnia 2002 r.

w sprawie ekwiwalentu pieni´˝nego za niewykorzystane przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej urlopy wy-
poczynkowe.


