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Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. (poz. 372) 

WYMIAR RZECZOWY PODSTAWOWYCH GRUP PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH 
DLA POSZCZEGÓLNYCH NORM WYŻYWIENIA 

Normy wyżywienia dzienne (w gramach 

Nazwa grupy produktów żywnościowych na osobę) 

Z SZ LOT DU 

strączkowe 27 27 28 -

zbożowe 73 73 62 -

pieczywo 670 670 600 100 

mięso i przetwory przeliczone na mięso 259 292 400 85 

tłuszcze zwierzęce w przeliczeniu na smalec 17 19 19 -

tłuszcze roślinne w przeliczeniu na olej 20 10 10 -

mleko i przetwory przeliczone na mleko 700 790 975 400 

masło i śmietana przeliczone na masło 36 46 64 20 

jaja (g/szt.) 25/0,5 25/0,5 50/1 25/0,5 

ryby i przetwory w przeliczeniu na tusze ryb morskich 49 58 90 -

ziemniaki 700 700 600 -

warzywa i owoce bogate w witaminę C 120 132 160 100 

warzywa i owoce bogate w karoten 160 160 160 100 

inne warzywa i owoce 297 365 560 400 

cukry i słodycze przeliczone na cukier 71 73 84 20 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 31 marca 1999 r. 

, w sprawie określenia wysokości równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za wyżywienie żoł
nierzom pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrz

nych i Administracji oraz przypadków i zasad ich otrzymywania. 

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, 
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poz. 7) i art. 68 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 248 ust. 1 
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, 
z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, 
poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, 
poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, 
poz. 770 i Nr 141, poz. 944 oraz z 1998 r. Nr 162, 
poz. 1114 i 1126) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wysokości równoważników pieniężnych, przy
sługujących w zamian za wyżywienie, równe są aktual
nym wartościom pieniężnym poszczególnych norm 
wyżywienia, określonych w odrębnych przepisach. 

§ 2. 1. Równoważnik pieniężny w zamian za wyży
wienie przysługuje za czas urlopów i całodobowych 
przepustek: 

1) podchorążym rezerwy i kandydatom na żołnierzy 
zawodowych - równy wartości normy wyżywie
nia szkolnej SZ, 

2) żołnierzom zasadniczej służby wojskowej - równy 
wartości normy wyżywienia żołnierskiej Z. 

2. Żołnierzom zawodowym i służby okresowej oraz 
żołnierzom odbywającym nadterminową zasadniczą 
służbę wojskową, którym rodzaj i warunki pełnienia 
służby lub względy techniczno-organizacyjne unie
możliwiają korzystanie z wyżywienia przysługującego 
im w naturze, wypłaca się równoważnik pieniężny 
w wysokości równej wartości normy wyżywienia, któ
ra im w tym czasie przysługuje. 

§ 3. 1. Żołnierze zawodowi, należący do personelu 
latającego, przeniesieni służbowo na inne stanowiska 
wymagające kwalifikacji lotniczych, nie związane ze 
służbą w powietrzu (nie wykonujący lotów), otrzymu
ją, z zastrzeżeniem ust. 5, równoważnik pieniężny 
w wysokości odpowiedniej części (nie większej niż 
100%) wartości normy wyżywienia lotniczej LOT, za
leżnej od dotychczasowego okresu wykonywania lo
tów. 

2. Za każdy rok wykonywania lotów (również 
w szkole lotniczej): 

1) na samolotach naddżwiękowych - przysługuje 7% 
wartości normy, o której mowa w ust. 1, 

2) na samolotach dodźwiękowych - przysługuje 5% 
wartości normy, o której mowa w ust. 1, 

3) na samolotach tłokowych i śmigłowcach - przy
sługuje 4% wartości normy, o której mowa w ust. 1. 

3. Przy obliczaniu lat wykonywania lotów nie 
uwzględnia się okresu krótszego niż 6 miesięcy, a okres 
powyżej 6 miesięcy liczy się jako pełny rok. 

4. Wysokość równoważnika ustala się według war
tości normy wyżywienia lotniczej LOT obowiązującej 
w dniu przeniesienia służbowego. 

5. Nie otrzymują równoważnika pieniężnego nor
my wyżywienia lotniczej LOT żołnierze, o których mo
wa w ust. 1, przeniesieni na inne stanowisko służbo
we: 

1) na własną prośbę, 

2) w trybie dyscyplinarnym, 

3) wskutek skazania prawomocnym wyrokiem są
du. 

§ 4. 1. Żołnierzom służby zasadniczej w warunkach, 
kiedy nie można im zapewnić wyżywienia w naturze 
w jednostkach podległych i podporządkowanych Mini
strowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez 
niego nadzorowanych albo zlecić tego wyżywienia 
w innych placówkach gastronomicznych - wypłaca 
się równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie 
powiększony o 100%. 

2. Słuchaczom szkół i ośrodków szkolenia na kur
sach stacjonarnych, skierowanym do wykonywania za
dań służbowych w warunkach, o których mowa 
w ust. 1, wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian 
za wyżywienie powiększony o 50%. 

3. Personelowi latającemu skierowanemu do wy
konywania zadań (lotów) poza miejsce stałej dysloka
cji na czas powyżej 8 godzin - wypłaca się równoważ
nik pieniężny normy wyżywienia lotniczej LOT powięk
szony o 100%. 

§ 5. Nie wypłaca się równoważników pieniężnych 
w zamian za wyżywienie przysługujące w naturze, jeśli 
osoba uprawniona do tego wyżywienia nie skorzysta
ła z niego z przyczyny nie zawinionej przez organizato
ra wyżywienia. 

§ 6. W stosunku do żołnierzy pełniących służbę 
w jednostkach wojskowych podporządkowanych Mini
strowi Spraw Wewnętrznych i Administracji traci moc 
zarządzenie nr71 Ministra Spraw Wewnętrznych zdnia 
12 lipca 1991 r. w sprawie określenia przypadków 
otrzymywania równoważnika pieniężnego w zamian za 
wyżywienie przez policjantów, funkcjonariuszy Urzędu 
Ochrony Państwa, funkcjonariuszy Straży Granicznej 
i żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojsko
wych podporządkowanych Ministrowi Spraw We
wnętrznych oraz wysokości tego równoważnika 
(Dz. Urz. MSW Nr 3, poz. 65, z 1992 r. Nr 1, poz. 15, 
z 1993 r. Nr 5, poz. 93, z 1994 r. Nr 1, poz. 4 oraz z 1995 r. 
Nr 4, poz. 70). 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia, z wyjątkiem przepisu § 2 ust. 2, który wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 pażdzier
nika 1998 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Tomaszewski 




