
Projekt 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) 

 

z dnia ……………..…………2008 r. 

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków  

otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie  

oraz wysokości tego równoważnika 

 

Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika 

pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika (Dz. U. Nr 166, 

poz. 1367, z 2005 r. Nr 154, poz. 1293 oraz z 2006 r. Nr 154, poz. 1104) § 3 otrzymuje 

brzmienie: 
 

„§ 3. Wysokość równoważnika pieniężnego wynosi: 

1) za zasadniczą normę wyżywienia: 

a) szkolną SZ   – 13,00 zł, 

b) lotniczą LOT   – 16,30 zł, 

2) za dodatkową normę wyżywienia: 

a) uzupełniającą DU  –   6,01 zł, 

b) 125% DU   –   7,51 zł, 

c) 70% DU    –   4,21 zł, 

d) 50% DU    –   3,01 zł, 

e) 45% DU    –   2,71 zł, 

f) 35% DU    –   2,10 zł.”. 

 

 
                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie 
§1 ust.2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140,  
poz. 981 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521 i Nr 171, poz. 1065. 
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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 
 

MINISTER 
 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
 

 

 

 

W porozumieniu 
 

MINISTER FINANSÓW 
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UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika 

pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika (Dz. U. Nr 166,  

poz. 1367, z późn. zm.) stanowi wykonanie delegacji ustawowej do art. 72 ust. 3 ustawy  

z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.). 

Przedmiotowy akt prawny określa wysokość i zasady wypłacania policjantom równoważnika 

pieniężnego w zamian za wyżywienie. 
 

Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia, wysokość równoważnika jest równa wartości 

pieniężnej przysługującej policjantowi normy wyżywienia. Natomiast zgodnie z § 2 tego 

rozporządzenia wartość pieniężna normy jest równa aktualnym wartościom pieniężnym 

produktów żywnościowych wchodzących w skład danej normy. 

Aktualnie wysokość równoważnika pieniężnego za określone normy wyżywienia, 

określona w § 3 rozporządzenia, przedstawia się następująco: 

1)   za zasadniczą normę wyżywienia: 

a)  szkolną SZ – 11,53 zł, 

b)  lotniczą LOT – 14,71 zł; 

2)   za dodatkową normę wyżywienia:  

a)  uzupełniającą DU – 5,48 zł, 

b)  125 % DU – 6,85 zł, 

c)  70 % DU - 3,83 zł, 

d)  50 % DU – 2,74 zł, 

e)  45 % DU – 2,46 zł,  

f)  35 % DU – 1,92 zł. 

  

Grupy produktów żywnościowych i ich ilości wchodzące w skład poszczególnych 

norm określono w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez 

policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz. U. Nr 166, poz. 1366). 
 

W zakresie szczegółowych wyliczeń aktualnych wartości pieniężnych norm 

wyżywienia wykorzystano kalkulacje stawek żywnościowych opracowane przez resort 

obrony narodowej, który na bieżąco monitoruje ceny produktów żywnościowych  

we wszystkich rejonach kraju (decyzja nr 310/MON Ministra Obrony Narodowej  
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z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia  

Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 15, poz. 189 i Nr 22, poz. 281 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 213). 

Stawki wzrosły średnio o 11,1%.  

 

 W konsekwencji wartości pieniężne norm wyżywienia dla policjantów (określone 

decyzją Nr 2 Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego i Dyrektora 

Departamentu Budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 

2008 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich 

stosowania dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, policjantów, funkcjonariuszy Straży 

Granicznej i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu) oraz proponowana w projekcie wysokość 

równoważnika zostały ustalone na poziomie wartości obowiązujących w resorcie obrony 

narodowej. 
 

Zakres przedmiotowy regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI  

 

1. Cel regulacji 

Celem projektowanego rozporządzenia jest uaktualnienie stawek równoważnika 

pieniężnego przysługującego policjantom w zamian za wyżywienie. 

 

2. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja 

Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływać wyłącznie na jednostki organizacyjne 

Policji oraz funkcjonariuszy Policji. 
 

3. Konsultacje społeczne 

W świetle art. 129 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji przedmiotowy projekt 

rozporządzenia nie wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi. Niezależnie  

od powyższego projekt został, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), umieszczony  

w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
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4. Wpływ regulacji na dochody i wydatki sektora publicznego 

Wdrożenie proponowanych rozwiązań spowoduje wzrost wydatków Policji z tytułu 

realizacji uprawnień do równoważnika w zamian za wyżywienie o kwotę 630 tys. zł.  

W 2007r. wydatki jednostek organizacyjnych Policji z tego tytułu stanowiły ogólną kwotę 

- 5.367.977,83 zł. Powyższe skutki finansowe wynikające z wdrożenia projektowanego 

rozporządzenia oszacowano, biorąc pod uwagę wzrost poszczególnych stawek wyżywienia 

i liczbę uprawnionych policjantów w poszczególnych jednostkach Policji. 

Skutki finansowe związane z wejściem w życie projektowanych przepisów zostaną 

sfinansowane w ramach środków planowanych corocznie w ustawie budżetowej w części 

42 – Sprawy wewnętrzne. 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków dla budżetu 

jednostek samorządu terytorialnego. 

 

5. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 

oraz na sytuację i rozwój regionalny 

Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość oraz na sytuację i rozwój regionalny.  

 


