
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 31 grudnia 2021 r. 

Poz. 2489 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej 
równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu,  

a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania 

Na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 
1728, 1898, 2191 i 2333) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości 
i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego 
oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do 
jego otrzymania (Dz. U. poz. 1014, z 2003 r. poz. 1221, z 2004 r. poz. 581, z 2005 r. poz. 84 oraz z 2006 r. poz. 59) w § 4: 

1) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
„1) dla funkcjonariusza posiadającego co najmniej jednego z członków rodziny, o których mowa w art. 93 ustawy 

z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej – 15,00 zł dziennie, 
2) dla pozostałych funkcjonariuszy – 7,80 zł dziennie.”; 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, podlegają corocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej 

na dany rok wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Kwoty zaokrągla się do pełnych 
dziesiątek groszy. Pierwszą waloryzację przeprowadza się w 2023 r.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. P. Szefernaker 

                                                           
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 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264). 
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