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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 9 maja 2002 r.

w sprawie wysokoÊci i warunków przyznawania policjantom równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za umun-
durowanie.

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 i Nr 19,

poz. 185) zarzàdza si´, co nast´puje:



§ 1. Policjantowi, któremu nie wydano w naturze
przedmiotów umundurowania, okreÊlonych w przepi-
sach odr´bnych, przys∏uguje równowa˝nik pieni´˝ny,
zwany dalej „równowa˝nikiem”.

§ 2. 1. Policjant mianowany na sta∏e otrzymuje
w zamian za przedmioty umundurowania ubioru galo-
wego, wyjÊciowego i s∏u˝bowego równowa˝nik w na-
st´pujàcej wysokoÊci:

1) generalny inspektor, nadinspektor:

a) m´˝czyzna — 2 929,80 z∏,

b) kobieta — 2 951,20 z∏,

2) oficer:

a) m´˝czyzna — 2 047,90 z∏,

b) kobieta — 2 060,30 z∏,

3) aspirant:

a) m´˝czyzna — 2 046,70 z∏,

b) kobieta — 2 059,10 z∏,

4) podoficer i szeregowy:

a) m´˝czyzna — 2 023,00 z∏,

b) kobieta — 2 035,40 z∏.

2. Policjant mianowany na okres s∏u˝by przygoto-
wawczej otrzymuje w zamian za przedmioty umundu-
rowania s∏u˝bowego równowa˝nik w nast´pujàcej wy-
sokoÊci:

1) m´˝czyzna — 1 125,60 z∏,

2) kobieta — 1 066,20 z∏.

3. Równowa˝nik, w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 1
i 2, wyp∏aca si´ za okres od dnia 1 kwietnia danego ro-
ku kalendarzowego do dnia 31 marca nast´pnego ro-
ku, zwany dalej „rokiem zaopatrzeniowym”.

4. Równowa˝nik wyp∏aca si´ w terminie nie d∏u˝-
szym ni˝ dwa miesiàce od dnia powstania uprawnienia
do równowa˝nika.

5. W sk∏ad równowa˝nika, o którym mowa w ust. 1
i 2, wchodzi rycza∏t pieni´˝ny za dwukrotne w roku che-
miczne pranie przedmiotów umundurowania.

6. W przypadku mianowania na wy˝szy stopieƒ
w okresie roku zaopatrzeniowego, policjantowi przy-
s∏uguje, od dnia mianowania, równowa˝nik za sznur
galowy, daszki do czapek i oznaczenia stopnia, w nast´-
pujàcej wysokoÊci:

1) oficerowi mianowanemu na stopieƒ 
podinspektora — 117,90 z∏,

2) aspirantowi, podoficerowi i szerego-
wemu mianowanemu na stopieƒ pod-
komisarza — 157,80 z∏,

3) podoficerowi i szeregowemu miano-
wanemu na stopieƒ m∏odszego aspi-
ranta — 112,30 z∏.

§ 3. 1. WysokoÊç równowa˝nika w zamian za umun-
durowanie ustala si´ w wysokoÊci równej wartoÊci pie-
ni´˝nej poszczególnych norm przedmiotów umundu-
rowania, okreÊlonych na podstawie odr´bnych przepi-
sów.

2. Sposób ustalenia wysokoÊci równowa˝nika
okreÊlajà tabele kalkulacji, stanowiàce za∏àcznik do roz-
porzàdzenia.

§ 4. 1. WysokoÊç równowa˝nika, o którym mowa
w § 2 ust. 1, 2 i 6, podlega corocznemu zwi´kszeniu
o ustalony w ustawie bud˝etowej Êrednioroczny
wskaênik cen towarów i us∏ug konsumpcyjnych.

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

§ 5. 1. Policjant mianowany na sta∏e, w przypadku
zwolnienia ze s∏u˝by, nie zwraca równowa˝nika, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Policjant zwolniony ze s∏u˝by na podstawie
art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji przed up∏ywem okresu, za który wyp∏acono
równowa˝nik, jest obowiàzany zwróciç cz´Êç równo-
wa˝nika za okres niepozostawania w s∏u˝bie, nie póê-
niej ni˝ w ostatnim dniu pe∏nienia s∏u˝by.

§ 6. Policjant mianowany na okres s∏u˝by przygoto-
wawczej, zwolniony ze s∏u˝by przed up∏ywem okresu,
za który wyp∏acono równowa˝nik, jest obowiàzany
zwróciç cz´Êç równowa˝nika za okres niepozostawania
w s∏u˝bie, nie póêniej ni˝ w ostatnim dniu pe∏nienia
s∏u˝by.

§ 7. 1. Równowa˝nik nie przys∏uguje policjantowi:

1) przyj´temu do s∏u˝by w okresie roku zaopatrzenio-
wego, któremu wydano przedmioty umundurowa-
nia w naturze,

2) korzystajàcemu z urlopu wychowawczego lub bez-
p∏atnego, trwajàcego d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy — za
okres tego urlopu.

2. W przypadku wyp∏aty równowa˝nika przed wy-
korzystaniem urlopu o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
cz´Êç równowa˝nika wyp∏aconego za okres korzysta-
nia z urlopu zalicza si´ na poczet nale˝noÊci nast´pne-
go równowa˝nika, odliczajàc liczb´ miesi´cy, za które
by∏ on nadp∏acony, jeÊli policjant nie wp∏aci∏ tej cz´Êci
równowa˝nika do komórki organizacyjnej w∏aÊciwej
w sprawach finansowych.

§ 8. 1. Policjantowi zawiesza si´ wyp∏at´ równo-
wa˝nika w przypadku zawieszenia w czynnoÊciach
s∏u˝bowych.
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2. Równowa˝nik, o którym mowa w ust. 1, wyp∏aca
si´ policjantowi po up∏ywie okresu zawieszenia
w czynnoÊciach s∏u˝bowych.

§ 9. Policjantowi przyj´temu do s∏u˝by w okresie
roku zaopatrzeniowego, za nale˝ne i niewydane w na-
turze jednostkowe przedmioty umundurowania, wy-
p∏aca si´ cz´Êç równowa˝nika z do∏u w wysokoÊci rocz-
nej nale˝noÊci, ustalonej wed∏ug cen zakupu obowià-
zujàcych w dniu jego wyp∏aty.

§ 10. Uprawnienie do równowa˝nika w wysokoÊci
i na warunkach okreÊlonych w rozporzàdzeniu przys∏u-
guje policjantowi od dnia 1 kwietnia 2002 r.

§ 11. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 16 lipca 1998 r.
w sprawie wysokoÊci i warunków przyznawania poli-
cjantom równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za
umundurowanie (Dz. U. Nr 100, poz. 643, z 1999 r.
Nr 51, poz. 525, z 2000 r. Nr 39, poz. 458 i z 2001 r. Nr 52,
poz. 555).

§ 12. 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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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 9 maja 2002 r. (poz. 525)
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4. Dla podoficerów [wg sier˝anta sztab.]
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