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Na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78,
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104,
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) funkcjonariusz — funkcjonariusza Stra˝y Granicz-
nej,

2) jednostka — jednostk´ organizacyjnà Stra˝y Gra-
nicznej,

3) okres zimowy — okres od dnia 1 listopada do dnia
31 marca.

§ 2. W przypadku gdy ró˝nym grupom funkcjona-
riuszy przys∏ugujà odmienne normy wy˝ywienia,
a warunki techniczno-organizacyjne nie pozwalajà na
przyrzàdzanie posi∏ków wed∏ug kilku norm oddziel-
nie, funkcjonariusze otrzymujà wy˝ywienie wed∏ug
jednej normy wy˝ywienia, która przys∏uguje najwi´k-
szej grupie funkcjonariuszy uprawnionych do wy˝y-
wienia w danej jednostce, zwanej dalej „normà domi-
nujàcà”.

§ 3. 1. W jednostkach prowadzàcych punkty ˝ywie-
nia we w∏asnym zakresie funkcjonariuszom nadzorujà-
cym gospodark´ ˝ywnoÊciowà przys∏ugujà bezp∏atne
posi∏ki wydawane w godzinach ich s∏u˝by w danej jed-
nostce, wed∏ug normy dominujàcej.

2. Do funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, za-
licza si´: kierownika sekcji gospodarki mundurowej
i ˝ywnoÊciowej, kierownika punktu ˝ywienia, a w przy-
padku ich nieobecnoÊci lub braku takich etatów
w strukturze jednostki — funkcjonariusza wyznaczone-
go do kierowania gospodarkà ˝ywnoÊciowà i punktem
˝ywienia.

3. Lekarzom wykonujàcym obowiàzki s∏u˝bowe
w ramach nadzoru s∏u˝bowego nad ˝ywieniem funk-
cjonariuszy s∏u˝by kandydackiej przys∏ugujà bezp∏atne
posi∏ki w godzinach ich s∏u˝by w danej jednostce, we-
d∏ug 1/2 normy dominujàcej.

§ 4. 1. Funkcjonariuszom pe∏niàcym ca∏odobowà
s∏u˝b´ w charakterze dowódców wart i ich pomocni-
ków, z wy∏àczeniem funkcjonariuszy pe∏niàcych te s∏u˝-
by etatowo, przys∏uguje bezp∏atne wy˝ywienie w natu-
rze wed∏ug norm wy˝ywienia przys∏ugujàcych funkcjo-
nariuszom wchodzàcym w sk∏ad warty.

2. Funkcjonariusze pe∏niàcy inne s∏u˝by ca∏odobo-
we, z wy∏àczeniem funkcjonariuszy pe∏niàcych te s∏u˝-
by etatowo, uprawnieni sà do bezp∏atnego wy˝ywienia
w naturze wed∏ug normy dominujàcej.

§ 5. Funkcjonariuszom zajmujàcym etatowe stano-
wisko szefów kompanii lub pe∏niàcych takie obowiàz-
ki, którzy w ramach obowiàzków s∏u˝bowych kontrolu-
jà zachowanie podleg∏ych funkcjonariuszy w czasie po-
si∏ków, przys∏ugujà bezp∏atne obiady wed∏ug normy
wy˝ywienia przys∏ugujàcej podleg∏ym funkcjonariu-
szom.

§ 6. 1. Ustala si´ nast´pujàce normy wy˝ywienia:

1) zasadnicze:
a) szkolnà, zwanà dalej „normà SZ”,
b) lotniczà, zwanà dalej „normà LOT”,

2) dodatkowe:
a) uzupe∏niajàcà, zwanà dalej „normà DU”,
b) napojów.

2. IloÊç oraz rodzaj produktów ˝ywnoÊciowych,
wchodzàcych w sk∏ad podstawowych grup tych pro-
duktów dla norm SZ, LOT i DU, okreÊla za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

3. WartoÊç produktów ˝ywnoÊciowych, wchodzà-
cych w sk∏ad normy wy˝ywienia, jest wartoÊcià pie-
ni´˝nà tej normy.

§ 7. 1. Norma SZ przys∏uguje bezp∏atnie w naturze
funkcjonariuszom:

1) w dniach przebywania funkcjonariuszy — na pod-
stawie decyzji kierownika jednostki — na terenie
dzia∏ania jednostki, po∏àczonego z zakwaterowa-
niem lub zakazem opuszczania miejsca s∏u˝by,
trwajàcego ponad 12 godzin, oraz w dniach sk∏ada-
nia egzaminów do szkó∏ policyjnych, wojskowych
i oÊrodków szkolenia Stra˝y Granicznej poza miej-
scem zamieszkania,

2) w s∏u˝bie kandydackiej,

3) b´dàcym s∏uchaczami oÊrodków szkolenia lub
uczestnikami kursów w jednostkach — w czasie po-
bytu po∏àczonego z zakwaterowaniem w oÊrod-
kach szkolenia i jednostkach organizujàcych kursy
oraz na praktykach — poza miejscem sta∏ego pe∏-
nienia s∏u˝by, w dniach wykonywania obowiàzków
s∏u˝bowych, a w miejscu pe∏nienia s∏u˝by wtedy,
gdy na czas szkolenia i praktyk sà zakwaterowani
na terenie jednostki,

4) bioràcym udzia∏ w szkoleniu lub çwiczeniach w sys-
temie obronnym kraju, jeÊli zaj´cia trwajà w spo-
sób ciàg∏y powy˝ej 8 godzin,
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5) uczestniczàcym w ca∏odniowych szkoleniach i na-
radach organizowanych przez urzàd obs∏ugujàcy
ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych oraz
organy i jednostki podleg∏e lub nadzorowane przez
ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych,

6) bioràcym udzia∏ w dzia∏aniach granicznych oraz ak-
cjach przywracania porzàdku publicznego poza
miejscem sta∏ego pe∏nienia s∏u˝by, trwajàcych od
8 do 12 godzin — w po∏owie tej normy, a ponad
12 godzin — w ca∏oÊci normy,

7) bioràcym udzia∏ w akcjach zapobiegania kl´skom
˝ywio∏owym oraz dzia∏aniach porzàdkowych pod-
czas akcji ratowniczych przy likwidacji skutków
kl´sk ˝ywio∏owych i katastrof, trwajàcych od 8 
do 12 godzin — w po∏owie tej normy, a ponad
12 godzin — w ca∏oÊci normy,

8) skierowanym s∏u˝bowo na jednostki p∏ywajàce
Stra˝y Granicznej, na czas powy˝ej 8 godzin,

9) wchodzàcym w sk∏ad etatowych za∏óg jednostek
p∏ywajàcych Stra˝y Granicznej — w dniach pe∏nie-
nia s∏u˝by,

10) bioràcym udzia∏ w zawodach sportowych, sparta-
kiadach oraz przebywajàcym na obozach kondycyj-
nych i zgrupowaniach szkoleniowych przed tymi
zawodami,

11) fizycznie zabezpieczajàcym przeprowadzenie czyn-
noÊci operacyjno-rozpoznawczych i dochodzenio-
wo-Êledczych — podczas obozów i zgrupowaƒ spe-
cjalistycznych,

12) skierowanym do wykonywania czynnoÊci s∏u˝bo-
wych poza miejscem sta∏ego pe∏nienia s∏u˝by
w warunkach, w których przys∏uguje dieta.

2. W jednostkach prowadzàcych ˝ywienie w natu-
rze dla skoszarowanych funkcjonariuszy mo˝na orga-
nizowaç uroczyste posi∏ki, wed∏ug normy SZ.

3. Norma SZ, w formie uroczystego posi∏ku, przy-
s∏uguje funkcjonariuszom:

1) b´dàcym na zaopatrzeniu ˝ywnoÊciowym jednost-
ki organizujàcej ten posi∏ek, w szczególnoÊci zaÊ
funkcjonariuszom, którzy ukoƒczyli trwajàce co
najmniej 4 miesiàce szkolenia lub kursy w oÊrod-
kach szkolenia lub jednostkach,

2) innym funkcjonariuszom zaproszonym na ten posi-
∏ek.

4. Funkcjonariusze korzystajàcy z uroczystego po-
si∏ku nie tracà uprawnieƒ do norm wy˝ywienia przys∏u-
gujàcych im z innego tytu∏u.

5. Norma SZ przys∏uguje bezp∏atnie, w formie su-
chego prowiantu, funkcjonariuszom:

1) w s∏u˝bie kandydackiej:
a) w czasie podró˝y s∏u˝bowych, w czasie konwoju

oraz w innych okolicznoÊciach, gdy przygotowa-
nie goràcego posi∏ku jest niemo˝liwe,

b) pe∏niàcym s∏u˝b´ w ma∏ych grupach i wykonu-
jàcym prace, podczas których zorganizowanie
wy˝ywienia w postaci gotowych posi∏ków jest
niemo˝liwe,

2) w s∏u˝bie przygotowawczej i sta∏ej bioràcym udzia∏
w dzia∏aniach i akcjach, o których mowa w ust. 1
pkt 6 i 7.

§ 8. 1. Norma LOT przys∏uguje bezp∏atnie w natu-
rze funkcjonariuszom:

1) wykonujàcym loty i pe∏niàcym s∏u˝b´ w sk∏adzie
personelu latajàcego na etatowych stanowiskach:
a) pilotów, nawigatorów i mechaników pok∏ado-

wych, posiadajàcym wa˝nà legitymacj´,
b) innych ni˝ wymienione w lit. a), posiadajàcym

zaÊwiadczenie o odbyciu przeszkolenia i aktual-
ne badania komisji lotniczo-lekarskiej,

2) etatowo wykonujàcym czynnoÊci instruktorów
spadochronowych, zgodnie z programem szkole-
nia.

2. Norma LOT nie przys∏uguje funkcjonariuszom,
o których mowa w ust. 1, w przypadku zawieszenia
w lotach lub w pe∏nieniu funkcji instruktorskich.

3. Funkcjonariusze, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
zawieszeni w lotach z przyczyn zdrowotnych, tracà
uprawnienia do normy LOT po 6 miesiàcach od dnia
wydania przez w∏aÊciwà komisj´ lekarskà decyzji o za-
wieszeniu w lotach. Komendant G∏ówny Stra˝y Gra-
nicznej, na wniosek komisji lekarskiej, mo˝e przed∏u˝yç
funkcjonariuszom uprawnienia do normy LOT na czas
nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy.

§ 9. Norma DU (100%) przys∏uguje bezp∏atnie w na-
turze:

1) funkcjonariuszom wchodzàcym w sk∏ad personelu
technicznego, pe∏niàcym s∏u˝b´ przy bezpoÊred-
niej obs∏udze statków powietrznych Stra˝y Gra-
nicznej i pracujàcym przy sprz´cie lotniczym oraz
wyznaczonym do bezpoÊredniej obs∏ugi lotów
i pe∏nienia dy˝urów na lotnisku, w czasie tych dy-
˝urów,

2) funkcjonariuszom pe∏niàcym s∏u˝b´ w granicznych
placówkach kontrolnych Stra˝y Granicznej znajdu-
jàcych si´ na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wy-
znaczonym i przeprowadzajàcym kontrol´ ruchu
granicznego podczas s∏u˝by trwajàcej co najmniej
12 godzin — w czasie pe∏nienia tej s∏u˝by,

3) jako dodatek do normy SZ:
a) funkcjonariuszom uczestniczàcym w zawodach

sportowych i spartakiadach organizowanych
przez urzàd obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych oraz organy i jednostki
organizacyjne podleg∏e lub nadzorowane przez
ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych,
a tak˝e przebywajàcym na obozach kondycyj-
nych i zgrupowaniach szkoleniowych przed tymi
zawodami,

b) p∏etwonurkom w dniach wykonywania obowiàz-
ków s∏u˝bowych pod wodà,

c) funkcjonariuszom fizycznie zabezpieczajàcym
przeprowadzenie czynnoÊci operacyjno-rozpo-
znawczych i dochodzeniowo-Êledczych, podczas
obozów i zgrupowaƒ po∏àczonych z du˝ym wy-
si∏kiem fizycznym.
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§ 10. 70% normy DU przys∏uguje bezp∏atnie w na-
turze, jako dodatek do normy SZ:

1) funkcjonariuszom pododdzia∏ów odwodowych
bioràcym bezpoÊredni udzia∏ w trwajàcych ponad
8 godzin dzia∏aniach granicznych majàcych na ce-
lu zapewnienie porzàdku w zasi´gu terytorialnym
przejÊcia granicznego lub w strefie nadgranicznej,

2) funkcjonariuszom zaokr´towanym na jednostkach
p∏ywajàcych Stra˝y Granicznej:
a) w czasie pobytu na morzu i wodach Êródlàdo-

wych,
b) w czasie p∏ywania po akwenach portowych d∏u-

˝ej ni˝ 4 godziny,
c) w dniach pe∏nienia dy˝urów w porcie.

§ 11. 1. 50% normy DU przys∏uguje bezp∏atnie
w naturze funkcjonariuszom bioràcym udzia∏ w ak-
cjach przywracania porzàdku publicznego w miejscu
sta∏ego zamieszkania, w warunkach szczególnych, po-
wodujàcych koniecznoÊç pe∏nienia przez okres powy-
˝ej 10 godzin s∏u˝by po∏àczonej ze znacznym wysi∏kiem
fizycznym.

2. Norma, o której mowa w ust. 1, nie przys∏uguje
funkcjonariuszom, którzy korzystajà w tym czasie
z bezp∏atnego wy˝ywienia wed∏ug normy SZ lub LOT.

§ 12. 1. 45% normy DU przys∏uguje bezp∏atnie
w naturze, jako dodatek do normy SZ:

1) s∏uchaczom oÊrodka tresury psów s∏u˝bowych
Stra˝y Granicznej — w dniach zaj´ç terenowych
wymagajàcych zwi´kszonego wysi∏ku fizycznego
w zwiàzku z praktycznym szkoleniem psów,

2) funkcjonariuszom, o których mowa w § 7 ust. 1
pkt 5—7,

3) funkcjonariuszom w s∏u˝bie kandydackiej, biorà-
cym udzia∏ w dzia∏aniach i akcjach, o których mo-
wa w § 7 ust. 1 pkt 6 i 7.

2. 45% normy DU przys∏uguje bezp∏atnie w naturze
funkcjonariuszom pe∏niàcym w okresie zimowym s∏u˝-
b´ na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny
dziennie, z wyjàtkiem funkcjonariuszy korzystajàcych
w tym czasie z ca∏odziennego bezp∏atnego wy˝ywienia
w naturze lub normy DU w cz´Êci wi´kszej ni˝ 45%.

§ 13. 1. Dodatkowa norma wy˝ywienia w postaci
napojów przys∏uguje bezp∏atnie w naturze funkcjona-
riuszom pe∏niàcym s∏u˝b´:

1) w warunkach mikroklimatu goràcego, charaktery-
zujàcego si´ wartoÊcià wskaênika obcià˝enia ter-
micznego (WBGT) powy˝ej 25°C,

2) w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzu-
jàcego si´ wartoÊcià wskaênika si∏y ch∏odzàcej po-
wietrza (WCI) powy˝ej 1000,

3) przy pracach na otwartej przestrzeni przy tempera-
turze otoczenia poni˝ej 10°C lub powy˝ej 25°C,

4) przy pracach zwiàzanych z wysi∏kiem fizycznym,
powodujàcym w ciàgu dnia s∏u˝by efektywny wy-
datek energetyczny organizmu powy˝ej 1500 kcal
(6280 kJ) u m´˝czyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,

5) na stanowiskach pracy, na których temperatura
spowodowana warunkami atmosferycznymi prze-
kracza 28°C.

2. Funkcjonariusze, o których mowa w ust. 1, otrzy-
mujà napoje w ramach przys∏ugujàcej im dodatkowej
normy wy˝ywienia w iloÊci zaspokajajàcej ich potrze-
by, w temperaturze odpowiedniej do warunków pe∏-
nienia s∏u˝by, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, wzbogacone o sole mineralne i witaminy.

§ 14. 1. Funkcjonariusze, którym przys∏uguje bez-
p∏atne wy˝ywienie z kilku tytu∏ów, otrzymujà wy˝ywie-
nie tylko z jednego tytu∏u, wed∏ug najkorzystniejszej
dla siebie, zasadniczej normy wy˝ywienia wraz z przy-
s∏ugujàcymi normami dodatkowymi.

2. Funkcjonariuszom pobierajàcym diety z tytu∏u
podró˝y s∏u˝bowej wy˝ywienie bezp∏atne nie przys∏u-
guje.

§ 15. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ od dnia
16 czerwca 2002 r.

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2002 r. (poz. 783)

ILOÂå PRODUKTÓW ˚YWNOÂCIOWYCH (W PODSTAWOWYCH GRUPACH TYCH PRODUKTÓW) DLA NORM
WY˚YWIENIA: SZ, LOT I DU


