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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 paêdziernika 2009 r.

w sprawie równorz´dnoÊci stopni policyjnych i Stra˝y Granicznej ze stopniami s∏u˝bowymi 
w S∏u˝bie Celnej

Na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168,
poz. 1323) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Równorz´dnoÊç stopni policyjnych i Stra˝y
Granicznej ze stopniami s∏u˝bowymi w S∏u˝bie Celnej
okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 paêdziernika 2009 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 29 paêdziernika 2009 r. (poz. 1415)

RÓWNORZ¢DNOÂå STOPNI POLICYJNYCH I STRA˚Y GRANICZNEJ ZE STOPNIAMI S¸U˚BOWYMI
W S¸U˚BIE CELNEJ

Stopnie policyjne Stopnie Stra˝y Granicznej (SG) Stopnie s∏u˝bowe w S∏u˝bie
Celnej

1 2 3

posterunkowy szeregowy SG (marynarz SG) aplikant celny

starszy posterunkowy starszy szeregowy SG
(starszy marynarz SG) starszy aplikant celny

sier˝ant Policji

kapral SG (mat SG) m∏odszy rewident celny

plutonowy SG (bosmanmat SG) rewident celny

sier˝ant SG (bosman SG)
starszy rewident celny

m∏odszy rachmistrz celny

starszy sier˝ant Policji starszy sier˝ant SG
(starszy bosman SG) rachmistrz celny

sier˝ant sztabowy Policji sier˝ant sztabowy SG
(bosman sztabowy SG) starszy rachmistrz celny

m∏odszy aspirant Policji m∏odszy chorà˝y SG m∏odszy aspirant celny

aspirant Policji chorà˝y SG aspirant celny

starszy aspirant Policji starszy chorà˝y SG

starszy aspirant celny
aspirant sztabowy Policji

chorà˝y sztabowy SG

starszy chorà˝y sztabowy SG

podkomisarz Policji podporucznik SG podkomisarz celny

komisarz Policji porucznik SG komisarz celny

nadkomisarz Policji kapitan SG nadkomisarz celny

podinspektor Policji major SG 
(komandor podporucznik SG) podinspektor celny

m∏odszy inspektor Policji podpu∏kownik SG
(komandor porucznik SG) m∏odszy inspektor celny

inspektor Policji pu∏kownik SG (komandor SG) inspektor celny

nadinspektor Policji genera∏ brygady SG
(kontradmira∏ SG) nadinspektor celny

generalny inspektor Policji genera∏ dywizji SG
(wiceadmira∏ SG) genera∏ S∏u˝by Celnejww
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