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Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19,
poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113,
poz. 984, Nr 115, poz. 996 i Nr 153, poz. 1271) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Policjant, któremu rodzaj i warunki pe∏nienia
s∏u˝by lub wzgl´dy techniczno-organizacyjne unie-
mo˝liwiajà korzystanie z wy˝ywienia przys∏ugujàcego
w naturze, otrzymuje w zamian za wy˝ywienie równo-
wa˝nik pieni´˝ny w wysokoÊci równej wartoÊci pie-
ni´˝nej przys∏ugujàcej mu normy wy˝ywienia.

§ 2. WartoÊci pieni´˝ne norm wy˝ywienia sà równe
aktualnym wartoÊciom pieni´˝nym produktów ˝ywno-
Êciowych wchodzàcych w sk∏ad normy zasadniczej
i uzupe∏niajàcej, okreÊlonych w rozporzàdzeniu Mini-
stra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
12 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie przypadków otrzymy-
wania przez policjanta wy˝ywienia oraz norm tego wy-
˝ywienia (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1366).

§ 3. WysokoÊç równowa˝nika pieni´˝nego wynosi:

1) za zasadniczà norm´ wy˝ywienia:
a) szkolnà SZ — 10,97 z∏,
b) lotniczà LOT — 13,00 z∏;

2) za dodatkowà norm´ wy˝ywienia:
a) uzupe∏niajàcà DU — 5,48 z∏,
b) 125% DU — 6,85 z∏,
c) 70% DU — 3,83 z∏,
d) 50% DU — 2,74 z∏,
e) 45% DU — 2,46 z∏,
f)  35% DU — 1,92 z∏.

§ 4. 1. Policjant zaliczony do personelu latajàcego,
przeniesiony s∏u˝bowo na inne stanowisko wymagajà-
ce kwalifikacji lotniczych, niezwiàzane ze s∏u˝bà w po-
wietrzu (niewykonujàcy lotów), otrzymuje równowa˝-
nik pieni´˝ny w wysokoÊci odpowiedniej cz´Êci (nie
wi´kszej ni˝ 100%) wartoÊci pieni´˝nej lotniczej normy
wy˝ywienia LOT w zale˝noÊci od dotychczasowego
okresu wykonywania lotów.

2. Równowa˝nik pieni´˝ny, o którym mowa
w ust. 1, przys∏uguje za ka˝dy rok wykonywania lotów,
w zale˝noÊci od rodzaju samolotów, na których sà wy-
konywane, w wysokoÊci:

1) 7% wartoÊci pieni´˝nej normy, o której mowa
w ust. 1, na samolotach naddêwi´kowych;

2) 5% wartoÊci pieni´˝nej normy, o której mowa
w ust. 1, na samolotach dodêwi´kowych;

3) 4% wartoÊci pieni´˝nej normy, o której mowa
w ust. 1, na samolotach t∏okowych i Êmig∏owcach.

3. Przy obliczaniu lat wykonywania lotów nie
uwzgl´dnia si´ okresu krótszego ni˝ 6 miesi´cy, a okres
powy˝ej 6 miesi´cy liczy si´ jako pe∏ny rok.

4. WysokoÊç równowa˝nika ustala si´ w wysokoÊci
równej wartoÊci pieni´˝nej normy wy˝ywienia lotni-
czej LOT, obowiàzujàcej w dniu przeniesienia s∏u˝bo-
wego.

5. Równowa˝nika pieni´˝nego lotniczej normy wy-
˝ywienia LOT nie otrzymuje policjant, o którym mowa
w ust. 1, przeniesiony na inne stanowisko s∏u˝bowe:

1) na w∏asnà proÊb´;

2) w przypadku wymierzenia kary dyscyplinarnej.

§ 5. 1. Policjant, który jest s∏uchaczem Wy˝szej
Szko∏y Policji, szko∏y policyjnej lub oÊrodka szkolenia
na kursie stacjonarnym, oraz policjant w s∏u˝bie kandy-
dackiej otrzymujà równowa˝nik pieni´˝ny w zamian za
wy˝ywienie powi´kszony o 100%, je˝eli nie mo˝na za-
pewniç im wy˝ywienia w naturze w jednostkach orga-
nizacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych lub przez niego nadzorowanych
albo zleciç tego wy˝ywienia w innych placówkach ga-
stronomicznych.

2. Policjant zaliczony do personelu latajàcego, skie-
rowany do wykonywania zadaƒ (lotów) poza miejsce
sta∏ej dyslokacji na czas powy˝ej 8 godzin, otrzymuje
równowa˝nik pieni´˝ny normy wy˝ywienia lotniczej
LOT powi´kszony o 100%.

§ 6. Równowa˝nik pieni´˝ny w zamian za wy˝ywie-
nie wyp∏aca jednostka organizacyjna Policji w∏aÊciwa
dla miejsca pe∏nienia s∏u˝by policjanta.

§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 25 listopada 1999 r.
w sprawie okreÊlenia przypadków otrzymywania przez
policjantów równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za
wy˝ywienie oraz wysokoÊci tego równowa˝nika 
(Dz. U. z 1999 r. Nr 99, poz. 1166).

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
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z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r.

w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za wy˝ywienie
oraz wysokoÊci tego równowa˝nika.


