
          

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 17 maja 2019 r. 

Poz. 929 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1) 

z dnia 9 maja 2019 r. 

w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie otrzymywanego przez funkcjonariuszy 

Służby Ochrony Państwa 

Na podstawie art. 149 ust. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 828) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie, o którym mowa w art. 149 ust. 6 ustawy z dnia 

8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, zwanego dalej „równoważnikiem”, i sposób jego corocznej waloryzacji; 

2) sposób wypłacania równoważnika oraz przypadki jego zwiększania i niewypłacania. 

§ 2. Wysokość równoważnika wynosi: 

1) za zasadniczą normę wyżywienia „SZ” – 14,83 zł; 

2) za dodatkową normę wyżywienia: 

a) „DU” – 6,64 zł, 

b) 150% „DU” – 9,96 zł, 

c) 50% „DU” – 3,32 zł; 

3) za normę napojów „N” – 2,50 zł. 

§ 3. Wysokość równoważnika podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752). Podstawę waloryzacji stanowi wartość pieniężna równoważnika 

w roku poprzedzającym rok, w którym nastąpiła waloryzacja. 

§ 4. Wypłata równoważnika następuje raz w miesiącu z dołu. 

§ 5. Równoważnik podwyższa się w przypadkach: 

1) braku możliwości zapewnienia wyżywienia w naturze funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa w jednostkach 

organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych; 

2) udziału funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa w zawodach sportowych i spartakiadach oraz pobytu na obozach 

kondycyjnych i zgrupowaniach szkoleniowych przed tymi zawodami, jeżeli nie można im zapewnić wyżywienia 

w naturze w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 

                                                           
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 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225). 
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§ 6. Równoważnika nie wypłaca się funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa: 

1) który nie skorzystał z wyżywienia przysługującego w naturze z przyczyn niezawinionych przez organizatora wyży-

wienia; 

2) pobierającemu dietę z tytułu podróży służbowej. 

§ 7. Przepisy rozporządzenia w zakresie wysokości równoważnika oraz przypadków jego zwiększania i niewypłacania 

mają zastosowanie od dnia 2 lutego 2019 r. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
2)

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. J. Zieliński 

                                                           
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie 

równoważnika pieniężnego otrzymywanego w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. 

poz. 603), które utraciło moc na podstawie art. 389 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 828. 
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