
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. 

Poz. 423 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

 

z dnia 31 marca 2016 r. 

w sprawie wysokości przyznawanego funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian 

za przedmioty umundurowania niewydane w naturze oraz na czyszczenie umundurowania 

Na podstawie art. 65a ust. 13 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wysokość równoważnika pieniężnego za przedmioty umundurowania niewydane w naturze oraz na czyszczenie 
umundurowania, a także podstawę i sposób jego obliczania; 

2) sposób obliczania kwoty pomniejszenia lub podwyższenia równoważnika pieniężnego; 

3) wartość pieniężną punktu przeliczeniowego; 

4) tryb i termin zwracania równoważnika pieniężnego oraz sposób obliczania kwoty należnej do zwrotu; 

5) podmioty właściwe w sprawach wypłaty i zwrotu równoważnika pieniężnego. 

§ 2. 1. Wysokość równoważnika pieniężnego stanowiącego należność za przedmioty umundurowania niewydane 
w naturze oraz na czyszczenie umundurowania jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

2. Funkcjonariuszowi Straży Granicznej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, mianowanemu lub przeniesionemu do 
służby w Straży Granicznej jednorazowo przysługuje równoważnik pieniężny w wysokości określonej w załączniku 
nr 2 do rozporządzenia. 

3. Wysokość równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi mianowanemu na wyższy stopień służ-
bowy lub powołanemu na stanowisko jest określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 

4. Funkcjonariuszowi w stopniu generała dywizji Straży Granicznej, wiceadmirała Straży Granicznej, generała bry-
gady Straży Granicznej lub kontradmirała Straży Granicznej, zajmującemu stanowisko Komendanta Głównego Straży 
Granicznej albo zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, przysługuje równoważnik pieniężny w wysokości 
przewidzianej dla funkcjonariusza Straży Granicznej w stopniu generała dywizji Straży Granicznej, wiceadmirała Straży 
Granicznej, generała brygady Straży Granicznej lub kontradmirała Straży Granicznej, określonej w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia. 

§ 3. 1. Podstawę obliczania równoważnika pieniężnego stanowią normy umundurowania określone w przepisach 
w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej. 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1822, z  2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 
1217, 1268, 1322, 1336, 1607, 1642, 1830, 1890, 2023 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147. 
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2. Wysokość równoważnika pieniężnego stanowi suma kwot dla poszczególnych przedmiotów umundurowania nie-

wydanych w naturze, wyliczanych w następujący sposób: 

� =
� × �

�
 

gdzie: 

K – oznacza kwotę dla danego przedmiotu umundurowania niewydanego w naturze, 

J – oznacza jednostkową wartość punktów przeliczeniowych dla danego przedmiotu umundurowania, 

L – oznacza liczbę sztuk danego przedmiotu umundurowania niewydanego w naturze, 

U – oznacza okres używalności przedmiotu umundurowania określony w latach. 

§ 4. 1. Równoważnik pieniężny pomniejsza się w przypadku, o którym mowa w art. 65a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 
12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą”, o 1/365 za każdy dzień nieobecności w służbie. 

2. Równoważnik pieniężny pomniejsza się w przypadku, o którym mowa w art. 65a ust. 7 pkt 2 ustawy, o wartość 
pieniężną wydanych przedmiotów umundurowania obowiązującą w dniu ich wydania. 

§ 5. Równoważnik pieniężny podwyższa się jednorazowo o kwotę stanowiącą sumę kwot dla poszczególnych 
przedmiotów umundurowania należnych w związku z mianowaniem na stopień albo powołaniem na stanowisko 
w przypadkach, o których mowa w art. 65a ust. 8 ustawy, wyliczonych jako iloczyn normy umundurowania i całkowitej 
wartości punktów przeliczeniowych dla przedmiotu umundurowania. 

§ 6. Wartość pieniężna 1 punktu przeliczeniowego określonego w normach umundurowania wynosi 1 zł. 

§ 7. W przypadkach, o których mowa w art. 65a: 

1) ust. 9 ustawy, funkcjonariusz zwraca równoważnik pieniężny, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lub 
jego część w wysokości 1/365 jego wartości, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, za każdy dzień nieobecności 
w służbie w danym roku zaopatrzeniowym; 

2) ust. 9 pkt 1 ustawy, funkcjonariusz zwalniany ze służby w Straży Granicznej w okresie 12 miesięcy od dnia miano-
wania lub przeniesienia zwraca równoważnik pieniężny określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, lub jego 
część w wysokości 1/12 jego wartości, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, za każdy miesiąc pozostawania 
poza służbą w Straży Granicznej. 

§ 8. Funkcjonariusz zwraca równoważnik pieniężny w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja administracyjna 
o jego zwrocie stała się ostateczna. 

§ 9. 1. Podmiotami właściwymi w sprawach związanych z wypłatą równoważnika pieniężnego są w stosunku do 
funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej lub będących na ich zaopatrzeniu 
kierownicy jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. 

2. W sprawach zwrotu równoważnika pieniężnego, o których mowa w § 8, podmiotami właściwymi są: 

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) kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej; 

3) kierownicy jednostek organizacyjnych Straży Granicznej – w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę 
w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej lub będących na ich zaopatrzeniu. 

§ 10. W przypadku wydania funkcjonariuszowi w naturze przedmiotów umundurowania, z wyjątkiem wydanych jako 
pierwsze wyposażenie w związku z mianowaniem lub przeniesieniem do służby w Straży Granicznej, w roku zaopatrze-
niowym poprzedzającym rok wejścia w życie rozporządzenia, wysokość równoważnika otrzymywanego przez funkcjona-
riusza stanowi kwotę będącą różnicą pomiędzy wysokością równoważnika określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
a wartością pieniężną tych przedmiotów umundurowania obowiązującą w dniu ich wydania, a ustaloną w załączniku 
nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wysokości 
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i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie 
(Dz. U. poz. 374, z 2013 r. poz. 1216, z 2014 r. poz. 30 oraz z 2015 r. poz. 1065). 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.3) 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak 

  

                                                           
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem 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. poz. 374, z 2013 r. poz. 1216, z 2014 r. poz. 30 oraz z 2015 r. poz. 1065), które z dniem 1 kwietnia 
2016 r. utraci moc na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1336). 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 marca 2016 r. (poz. 423) 

Załącznik nr 1 

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO  STANOWIĄCEGO NALEŻNOŚĆ  

ZA PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA NIEWYDANE W NATURZE  

ORAZ NA CZYSZCZENIE UMUNDUROWANIA  

Tabela 1. Dla funkcjonariusza Straży Granicznej, z wyjątkiem funkcjonariusza mianowanego lub przeniesionego do 

służby w Straży Granicznej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego, któremu 

wydaje się umundurowanie w naturze, oraz funkcjonariusza w stopniu generała brygady, generała dywizji, kontradmirała, 

wiceadmirała Straży Granicznej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, zastępców Komendanta Głównego Straży 

Granicznej (w zł) 

Bielizna  310 

Umundurowanie wyjściowe, galowe, polowe, służbowe 1 575 

Czyszczenie umundurowania 255 

Ogółem wartość równoważnika pieniężnego 2 140 

 

Tabela 2. Dla funkcjonariusza w stopniu generała brygady, generała dywizji Straży Granicznej (w zł) 

Bielizna  310 

Umundurowanie wyjściowe, galowe, polowe, służbowe 3 262 

Czyszczenie umundurowania 650 

Ogółem wartość równoważnika pieniężnego 4 222 

 

Tabela 3. Dla funkcjonariusza w stopniu kontradmirała, wiceadmirała Straży Granicznej (w zł) 

Bielizna  310 

Umundurowanie wyjściowe, galowe, polowe, służbowe 2 789 

Czyszczenie umundurowania 650 

Ogółem wartość równoważnika pieniężnego 3 749 

 

Tabela 4. Dla Komendanta Głównego Straży Granicznej, zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej (w zł) 

Bielizna  310 

Umundurowanie wyjściowe, galowe, polowe, służbowe 1 788 

Czyszczenie umundurowania 355 

Ogółem wartość równoważnika pieniężnego 2 453 
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Załącznik nr 2 

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO DLA FUNKCJONARIUSZA MIANOWANEGO 

LUB PRZENIESIONEGO DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ 

Tabela. Dla funkcjonariusza mianowanego lub przeniesionego do służby w Straży Granicznej, w okresie od dnia 

1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego, któremu wydaje się umundurowanie w naturze (w zł) 

Bielizna  310 

Czyszczenie umundurowania 255 

Ogółem wartość równoważnika pieniężnego 565 
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Załącznik nr 3 

RÓWNOWAŻNIK PIENIĘŻNY PRZYSŁUGUJĄCY FUNKCJONARIUSZOWI MIANOWANEMU 

NA WYŻSZY STOPIEŃ SŁUŻBOWY LUB POWOŁANEMU NA STANOWISKO 

Tabela. Wysokość i kalkulacja równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi mianowanemu na wyższy 

stopień służbowy oraz powołanemu na stanowisko (w zł) 

Funkcjonariusz mianowany na stopień generała brygady Straży Granicznej 9 315 

Funkcjonariusz mianowany na stopień generała dywizji Straży Granicznej 920 

Funkcjonariusz mianowany na stopień kontradmirała Straży Granicznej 5 944 

Funkcjonariusz mianowany na stopień wiceadmirała Straży Granicznej 1 260 

Funkcjonariusz mianowany na stopień majora/komandora podporucznika Straży 
Granicznej 

110 

Funkcjonariusz mianowany po raz pierwszy na stopień w korpusie oficerów Straży 
Granicznej 

145 

Funkcjonariusz mianowany po raz pierwszy na stopień w korpusie chorążych Straży 
Granicznej 

70 

Funkcjonariusz mianowany po raz pierwszy na stopień w korpusie podoficerów 
Straży Granicznej 

35 

Funkcjonariusz powołany na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej 
i zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej 

1 060 

 

 

 




