
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. 

Poz. 603 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1)

 

z dnia 17 kwietnia 2015 r. 

w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy 

Biura Ochrony Rządu 

Na podstawie art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170, 

z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) przypadki otrzymywania równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie, zwanego dalej „równoważnikiem 

pieniężnym”; 

2) wysokość równoważnika pieniężnego; 

3) sposób wypłacania równoważnika pieniężnego; 

4) przypadki zwiększania równoważnika pieniężnego; 

5) przypadki niewypłacania równoważnika pieniężnego. 

§ 2. Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, zwany dalej „funkcjonariuszem”, któremu rodzaj i warunki pełnienia 

służby lub względy techniczno-organizacyjne uniemożliwiają korzystanie z wyżywienia przysługującego w naturze, 

otrzymuje w zamian za wyżywienie równoważnik pieniężny w wysokości określonej w § 3. 

§ 3. 1. Wysokość równoważnika pieniężnego wynosi: 

1) za podstawową normę wyżywienia „P” – 14,83 zł; 

2) za dodatkową uzupełniającą normę wyżywienia, zwaną dalej „DU”: 

a) „DU” – 6,64 zł, 

b) 150% „DU” – 9,96 zł, 

c) 50% „DU” – 3,32 zł. 

2. Równoważnik pieniężny podwyższa się w przypadkach, gdy funkcjonariuszowi przysługuje „DU”. 

§ 4. Wypłata równoważnika pieniężnego następuje z dołu za okresy miesięczne. 

§ 5. Równoważnika pieniężnego nie wypłaca się, jeśli funkcjonariusz nie skorzystał z wyżywienia przysługującego 

w naturze z przyczyn niezawinionych przez organizatora wyżywienia. 

                                                           
1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 

(Dz. U. poz. 1265). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 502, 616 i 1822. 
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§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie 

przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w zamian za wyży-

wienie oraz wysokości tego równoważnika (Dz. U. Nr 144, poz. 1215). 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk 




