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2. W razie wypłaty nagrody jubileuszowej po roz
wiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego, pod
stawę jej obliczania stanowi uposażenie należne poli
cjantowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbo
wym, jeżeli jest korzystniejsze od uposażenia z dnia na
bycia prawa do nagrody jubileuszowej. 

§ 3. Policjant nabywa prawo do nagrody jubile
uszowej danego stopnia, z zastrzeżeniem § 4 i § 5, 
w dniu upływu wymaganego okresu służby. 

§ 4. 1. Policjant, który w związku z wejściem w ży
cie przepisów umożliwiających zaliczanie do okresów 
służby okresów dotychczas nie podlegających 

uwzględnieniu przy nabyciu prawa do nagrody jubile
uszowej osiągnął staż dłuższy od wymaganego, prawo 
do nagrody jubileuszowej nabywa w dniu wejścia 
w życie tych przepisów. 

2. Jeżeli w okolicznościach, o których mowa 
w ust. 1, osiągnięty okres służby uprawnia jednocze
śnie do kilku nagród, policjantowi wypłaca się tylko 
jedną nagrodę - najwyższą. 

3. W razie nabycia prawa do nagrody wyższego 
stopnia w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia prawa do 
niższej nagrody, uzyskanej w okolicznościach określo
nych w ust. 1 i 2, przysługuje z tego tytułu tylko wyrów
nanie do wysokości nagrody wyższej. 

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do po
licjanta, który w związku z udokumentowaniem okre
sów zaliczanych do okresu służby nabył prawo do na
grody wyższego stopnia przed dniem nabycia prawa 
do nagrody niższego stopnia ustalonego na podstawie 
dotychczas udokumentowanego okresu służby albo 
nabędzie je nie później niż w ciągu 12 miesięcy od te
go dnia. 

§ 5. Policjant uprawniony do emerytury lub renty 
nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu zwol
nienia ze służby, jeżeli w tym dniu brakuje mu do wy
maganego okresu służby nie więcej niż 12 miesięcy. 

§ 6. 1. Nagrodę jubileuszową wypłaca się, z zastrze
żeniem ust. 2, niezwłocznie po nabyciu do niej prawa. 
Policjant jest obowiązany udokumentować swoje pra
wo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak 
jest odpowiedniej dokumentacji. 

2. Policjantowi, który osiągnął wymagany okres służ
by w okresie podlegającym zaliczeniu do wysługi lat, lecz 
bez prawa do uposażenia, należną nagrodę jubileuszową 
wypłaca się bezpośrednio po upływie tego okresu. 

§ 7. Policjantowi pełniącemu służbę w dniu wejścia 
w życie rozporządzenia przy ustalaniu prawa do kolej
nych nagród jubileuszowych wlicza się także okresy, 
które zostały wliczone temu policjantowi przy ustala
niu prawa do nagrody jubileuszowej, do której nabył 
prawo w czasie pełnienia służby przed dniem wejścia 
w życie rozporządzenia. 

§ 8. Traci moc zarządzenie nr 67 Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 4 września 1996 r. w sprawie 
okresów wliczanych do okresu służby, od którego zale
ży nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz za
sad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Poli
cji, Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej 
(Dz. Urz. MSW Nr 9, poz. 64 i Nr 10, poz. 73) - w zakre
sie dotyczącym policjantów. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Tomaszewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 28 maja 1999 r. 

w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom 
zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw We

wnętrznych i Administracji. 

Na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 3, w związku 

z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służ
bie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. 
Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, 
poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, 
poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz z 1999 r. Nr 1, 
poz. 7) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Żołnierzom zawodowym pełniącym służbę 
w jednostkach wojskowych podporządkowanych Mini
strowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanym 
dalej "żołnierzami zawodowymi", którym nie wydano 
przedmiotów umundurowania w naturze, wypłaca się 
równoważnik pieniężny, zwany dalej "równoważni
kiem", w następującej wysokości: 
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1) oficerom w stopniu generała (admirała): 4) chorążym: 

a) w jednostkach lądowych 3 688,00 zł, a) w jednostkach lądowych 383,00 zł, 

236,00 zł, 

804,00 zł, 

b) w jednostkach lotniczych 3725,00 zł, 

c) w marynarce wojennej 4328,00 zł, 

2) oficerom starszym: 

a) w jednostkach lądowych 1780,00 zł, 

b) w jednostkach lotniczych 1 781,00 zł, 

c) w marynarce wojennej 1929,00 zł, 

3) oficerom młodszym: 

a) w jednostkach lądowych 1759,00 zł, 

b) w jednostkach lotniczych 1760,00 zł, 

c) w marynarce wojennej 1 917,00 zł, 

4) chorążym: 

a) w jednostkach lądowych 1769,00zł, 

b) w jednostkach lotniczych 1773,00 zł, 

c) w marynarce wojennej 1 861,00 zł, 

5) podoficerom: 

a) w jednostkach lądowych 1747,00 zł, 

b) w jednostkach lotniczych 1 751,00 zł, 

c) w marynarce wojennej 1 829,00 zł. 

2. Równoważnik w wysokości określonej w ust. 1 
wypłaca się za okres od dnia 1 kwietnia danego ro
ku kalendarzowego do dnia 31 marca następnego ro
ku. 

§ 2. Równoważnik nie przysługuje żołnierzom za
wodowym powołanym do służby w okresie od dnia 
1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzo
wego, którym wydaje się przedmioty umundurowania 
w naturze. 

§ 3. Żołnierzom zawodowym mianowanym na ko
lejny stopień w okresie, o którym mowa w § 1 w ust. 2, 
wypłaca się równoważnik pieniężny w następującej 
wysokości: 

1) generałom (admirałom): 

a) w jednostkach lądowych 

b) w jednostkach lotniczych 

c) w marynarce wojennej 

2) pułkownikom (komandorom): 

a) w jednostkach lądowych 

b) w jednostkach lotniczych 

c) w marynarce wojennej 

3) kapitanom: 

a) w jednostkach lądowych 

b) w jednostkach lotniczych 

c) w marynarce wojennej 

559,00 zł, 

519,00 zł, 

4092,00 zł, 

5366,00 zł, 

5447,00 zł, 

7046,00 zł, 

419,00 zł, 

268,00 zł, 

664,00 zł, 

b) w jednostkach lotniczych 

c) w marynarce wojennej 

5) podoficerom: 

a) w jednostkach lądowych 

b) w jednostkach lotniczych 

c) w marynarce wojennej 

529,00 zł, 

383,00 zł, 

950,00 zł, 

6) podoficerom w korpusie chorążych: 

a) w jednostkach lądowych 602,00 zł, 

b) w jednostkach lotniczych 

c) w marynarce wojennej 

448,00 zł, 

630,00 zł. 

§ 4. Kobietom będącym żołnierzami zawodowymi, 
przy powołaniu do służby, wypłaca się dodatkowo: 

1) równoważnik pieniężny za nie wydane przedmioty 
umundurowania w naturze, w następującej wyso
kości: 

a) w jednostkach lądowych 

b) w jednostkach lotniczych 

c) w marynarce wojennej 

177,00 zł, 

177,00 zł, 

231,00 zł, 

2) ryczałt na uszycie przedmiotów umundurowania, 
w następującej wysokości: 

a) w jednostkach lądowych 3841,00 zł, 

b) w jednostkach lotniczych 

c) w marynarce wojennej 

3841,00 zł, 

3841,00 zł. 

§ 5. W przypadku przedłużenia okresu używalności 
przedmiotów umundurowania należnych, a nie wyda
nych w naturze, żołnierzom zawodowym wypłaca się 
równoważnik pieniężny za przedłużony okres używal
ności według cen zakupu obowiązujących w dniu wy
płaty równoważnika. 

§ 6. Stawki równoważnika w wysokości określonej 
w § 1 ust. 1 oraz równoważnika w wysokości wynikają
cej z § 3, a także równoważnika i ryczałtu na uszycie 
przedmiotów umundurowania, określone w § 4, stosu
je się od dnia 1 kwietnia 1999 r. 

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw We
wnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. 
w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przy
sługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom 
zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojsko
wych podporządkowanych Ministrowi Spraw We
wnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 143, poz. 927). 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Tomaszewski 




