
     

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 31 grudnia 2019 r. 

Poz. 2562 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1) 

z dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r. poz. 161, z późn. zm.
2)

) zarzą-

dza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypad-

ków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważ-

nika (Dz. U. poz. 1367, z 2005 r. poz. 1293, z 2006 r. poz. 1104 oraz z 2009 r. poz. 351) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Wysokość równoważnika pieniężnego wynosi: 

1) za zasadniczą normę wyżywienia: 

a) szkolną SZ – 18 zł, 

b) lotniczą LOT – 22 zł; 

2) za dodatkową normę wyżywienia: 

a) uzupełniającą DU – 7 zł, 

b) 171% DU – 12 zł, 

c) 125% DU – 9 zł, 

d) 70% DU – 5 zł, 

e) 50% DU – 4 zł, 

f) 35% DU – 2 zł. 

2. Wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie zaokrągla się do pełnego złotego w ten spo-

sób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a kwoty wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do 

pełnych złotych.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik 

                                                           
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). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 125, 1091, 1556, 1608, 1635, 1726 

i 2020. 
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