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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 3 lipca 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadaç pomieszczenia 
w jednostkach organizacyjnych Stra˝y Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, 

oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r.
Nr 234, poz. 1997, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w spra-
wie warunków, jakim powinny odpowiadaç pomiesz-
czenia w jednostkach organizacyjnych Stra˝y Granicz-
nej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regula-
minu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz. U. Nr 148,
poz. 1657) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 7 w ust. 5 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) powierzchnie Êcian do wysokoÊci 2 m zmywal-
ne oraz odporne na dzia∏anie wilgoci.”;

2) w za∏àczniku do rozporzàdzenia w § 8 pkt 2 otrzy-
muje brzmienie:

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38,
poz. 245).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone  w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 170, poz. 1218 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82,
poz. 558.

„2) otrzymywania trzy razy dziennie posi∏ku,
w tym co najmniej jednego goràcego,
uwzgl´dniajàcego jej wymogi religijne i kultu-
rowe, napojów w celu zaspokojenia pragnie-
nia, a gdy wymaga tego stan zdrowia tej oso-
by — diety wed∏ug wskazaƒ lekarza, przy
czym:

a) wartoÊç energetyczna posi∏ków powinna
wynosiç nie mniej ni˝:

— 3 200 kcal dla osób w wieku do ukoƒcze-
nia 18. roku ˝ycia, chorych i kobiet w cià-
˝y — wed∏ug normy szkolnej w wymiarze
75 %,

— 2 600 kcal — dla pozosta∏ych osób — we-
d∏ug normy szkolnej w wymiarze 65 %,

ustalonej w rozporzàdzeniu Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2002 r. w sprawie przypadków
otrzymywania przez funkcjonariuszy Stra˝y
Granicznej wy˝ywienia oraz norm tego wy-
˝ywienia (Dz. U. Nr 86, poz. 783),

b) gdy zatrzymane osoby przebywajà w kon-
woju ponad 6 godzin, wysokoÊç norm wska-
zanych w lit. a) ulega powi´kszeniu o 20 %,

c) posi∏ki wydaje si´ po up∏ywie 6 godzin od
chwili zatrzymania w nast´pujàcych godzi-
nach: Êniadanie 700—800, obiad 1200—1400,
kolacja 1800—1900,

d) w pomieszczeniu, w którym temperatura
spowodowana warunkami atmosferyczny-
mi przekracza 28 °C, zapewnia si´ dodatko-
we napoje,”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
J. Kaczmarek
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