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Warszawa, dnia 9 stycznia 2014 r.

Poz. 30

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 31 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi 
Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Na podstawie art. 65 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wysokości 
i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie 
(Dz. U. Nr 70, poz. 374 oraz z 2013 r. poz. 1216) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Decyzje, w sprawach, o których mowa w § 10, 11 i § 12 ust. 1, wydają:

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych – w stosunku do:
a) Komendanta Głównego Straży Granicznej,
b) zastępców Komendanta Głównego Straży Granicznej;

2) Komendant Główny Straży Granicznej – w stosunku do:
a) kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej,
b) komendantów oddziałów, ośrodków szkolenia i ośrodków Straży Granicznej;

3)  kierownicy jednostek organizacyjnych Straży Granicznej – w stosunku do funkcjonariuszy będących na zaopa-
trzeniu tych jednostek;

4)  kierownicy jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, na których zaopatrzeniu byli funkcjonariusze przed 
oddelegowaniem do pracy poza Strażą Graniczną – w stosunku do tych funkcjonariuszy.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677,  Nr 170, poz. 1015, Nr 171, 
poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951 oraz z 2013 r. poz. 628, 675, 829, 1351 i 1650.




