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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r.

w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wy˝ywienia oraz norm tego wy˝ywienia.

Na podstawie art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19,
poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113,
poz. 984, Nr 115, poz. 996 i Nr 153, poz. 1271) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) dominujàca norma wy˝ywienia — norm´ wy˝ywie-

nia, wed∏ug której jest przygotowywana wi´kszoÊç
posi∏ków wydawanych w danej jednostce organi-
zacyjnej Policji;

2) zasadnicza norma wy˝ywienia — iloÊç Êrodków
spo˝ywczych przys∏ugujàcych policjantowi w cià-
gu doby;

3) dodatkowa norma wy˝ywienia — iloÊç Êrodków
spo˝ywczych przys∏ugujàcych policjantowi w cià-
gu doby jako uzupe∏nienie do zasadniczej normy
wy˝ywienia lub jako norma samoistna w formie
odr´bnego posi∏ku lub napoju;

4) okres zimowy — okres od dnia 1 listopada do dnia
31 marca;

5) skoszarowanie — przebywanie policjantów na tere-
nie dzia∏ania jednostki Policji, po∏àczone z zakwate-
rowaniem lub zakazem opuszczania miejsca s∏u˝-
by, trwajàce ponad 12 godzin — na podstawie de-
cyzji kierownika tej jednostki;

6) szko∏y — Wy˝szà Szko∏´ Policji, szko∏y policyjne
i oÊrodki szkolenia Policji.

§ 2. 1. Ustala si´ nast´pujàce rodzaje norm wy˝y-
wienia, które przys∏ugujà policjantowi w czasie wyko-
nywania obowiàzków s∏u˝bowych:

1) zasadnicze:
a) szkolna SZ,
b) lotnicza LOT;

2) dodatkowe:
a) uzupe∏niajàca DU,
b) napojów.

2. IloÊç produktów ˝ywnoÊciowych zawartych
w normach wy˝ywienia szkolnej SZ, lotniczej LOT i do-
datkowej DU okreÊla tabela stanowiàca za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Wy˝ywienie wed∏ug normy szkolnej SZ przy-
s∏uguje bezp∏atnie w naturze policjantowi:

1) w dniach skoszarowania oraz w dniach sk∏adania
egzaminów do szkó∏ poza miejscem zamieszkania;

2) w s∏u˝bie kandydackiej;

3) b´dàcemu s∏uchaczem szko∏y lub uczestnikiem kur-
su w jednostce — w czasie pobytu w szkole, jedno-
stce organizujàcej kurs oraz na praktykach, poza
miejscem sta∏ego zamieszkania, a w miejscu za-
mieszkania wtedy, gdy na czas szkolenia i praktyk
jest skoszarowany;

4) bioràcemu udzia∏ w akcjach granicznych organizo-
wanych przez Stra˝ Granicznà, w czasie pobytu
w miejscu akcji trwajàcego ponad 8 godzin;

5) bioràcemu udzia∏ w szkoleniach lub çwiczeniach
w systemie obronnym kraju, je˝eli zaj´cia trwajà
w sposób ciàg∏y powy˝ej 8 godzin;
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6) uczestniczàcemu w ca∏odniowych szkoleniach i na-
radach organizowanych przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw wewn´trznych lub organy i jednostki
organizacyjne jemu podleg∏e lub przez niego nad-
zorowane;

7) bioràcemu udzia∏ w akcjach ochrony porzàdku pu-
blicznego poza miejscem sta∏ego pe∏nienia s∏u˝by,
trwajàcych ponad 8 godzin;

8) bioràcemu udzia∏ w akcjach zapobiegania kl´skom
˝ywio∏owym lub usuwania ich skutków oraz
w dzia∏aniach porzàdkowych podczas akcji ratow-
niczych przy likwidacji skutków kl´sk ˝ywio∏owych
i katastrof, trwajàcych ponad 8 godzin;

9) skierowanemu do s∏u˝by na jednostkach p∏ywajà-
cych Stra˝y Granicznej;

10) pododdzia∏ów antyterrorystycznych — w czasie
przebywania na obozach kondycyjnych i zgrupo-
waniach szkoleniowych;

11) uczestniczàcemu w fina∏ach ogólnopolskich kon-
kursów, bioràcemu udzia∏ w zawodach sporto-
wych, spartakiadach oraz przebywajàcemu na obo-
zach kondycyjnych i zgrupowaniach szkolenio-
wych przed tymi zawodami;

12) skierowanemu do wykonywania czynnoÊci s∏u˝bo-
wych poza miejscem sta∏ego pe∏nienia s∏u˝by
(w warunkach uzasadniajàcych wyp∏at´ diet), za
zgodà policjanta.

2. Wy˝ywienie wed∏ug normy szkolnej SZ, w for-
mie uroczystego posi∏ku, przys∏uguje policjantowi,
który ukoƒczy∏ szko∏´ lub kurs trwajàcy co najmniej
4 miesiàce, oraz zaproszonym na te uroczystoÊci
przedstawicielom szko∏y i policjantom — organizato-
rom kursu. Policjant korzystajàcy z tej normy wy˝ywie-
nia nie traci uprawnieƒ do norm wy˝ywienia przys∏u-
gujàcych mu z innego tytu∏u.

§ 4. 1. Wy˝ywienie wed∏ug normy lotniczej LOT
przys∏uguje bezp∏atnie w naturze policjantowi:

1) zaliczonemu do personelu latajàcego, zajmujàce-
mu etatowe stanowisko przewidziane dla tego per-
sonelu i wykonujàcemu loty;

2) etatowo wykonujàcemu czynnoÊci instruktora spa-
dochronowego zgodnie z programem szkolenia;

3) pe∏niàcemu funkcj´ operatora systemu obserwacji
dzienno-nocnej i wykonujàcemu loty, zaliczanemu
do nieetatowego personelu latajàcego na podsta-
wie decyzji Komendanta G∏ównego Policji.

2. Norma lotnicza LOT nie przys∏uguje policjanto-
wi, o którym mowa w ust. 1, w przypadku zawieszenia
w lotach lub pe∏nienia funkcji instruktorskich.

3. Policjant, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawie-
szony w lotach z przyczyn zdrowotnych, traci upraw-
nienia do normy wy˝ywienia lotniczej LOT (za dni s∏u˝-
by) po 6 miesiàcach od dnia wydania przez komisj´ le-
karskà, podleg∏à ministrowi w∏aÊciwemu do spraw we-
wn´trznych, decyzji o zawieszeniu w lotach. Komen-
dant G∏ówny Policji, na wniosek komisji lekarskiej, mo-
˝e przed∏u˝yç policjantowi uprawnienia do normy LOT
na czas nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy.

§ 5. 1. Wy˝ywienie wed∏ug normy dodatkowej DU
w wymiarze 125% przys∏uguje bezp∏atnie w naturze:

1) policjantowi pododdzia∏u antyterrorystycznego
w dniach s∏u˝by, z wyjàtkiem okresów, kiedy jest
˝ywiony wed∏ug normy szkolnej SZ powi´kszonej
o 70% normy dodatkowej DU;

2) jako uzupe∏nienie do normy szkolnej SZ dla poli-
cjanta, o którym mowa w pkt 1, w dniach wykony-
wania specjalistycznych zadaƒ szkoleniowych lub
bojowych w akwenach morskich.

2. Norma dodatkowa DU w wymiarze okreÊlonym
w ust. 1 nie przys∏uguje policjantowi zajmujàcemu
w pododdzia∏ach antyterrorystycznych stanowisko ad-
ministracyjno-biurowe.

§ 6. Wy˝ywienie wed∏ug normy dodatkowej DU
w wymiarze 100% przys∏uguje bezp∏atnie w naturze:

1) policjantowi personelu technicznego zatrudnione-
mu przy bezpoÊredniej obs∏udze samolotów i pra-
cy przy sprz´cie lotniczym oraz wyznaczonemu do
bezpoÊredniej obs∏ugi lotów i pe∏nienia dy˝urów
na lotnisku;

2) jako uzupe∏nienie normy szkolnej SZ — policjanto-
wi uczestniczàcemu w fina∏ach ogólnopolskich
konkursów, w zawodach sportowych i spartakia-
dach o mistrzostwo urz´du obs∏ugujàcego mini-
stra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych lub orga-
nów i jednostek organizacyjnych jemu podleg∏ych
lub przez niego nadzorowanych oraz przebywajà-
cemu na obozach kondycyjnych i zgrupowaniach
szkoleniowych przed tymi zawodami.

§ 7. Wy˝ywienie wed∏ug normy dodatkowej DU
w wymiarze 70% przys∏uguje bezp∏atnie w naturze, ja-
ko uzupe∏nienie do normy szkolnej SZ, policjantowi:

1) bioràcemu bezpoÊredni udzia∏ w dzia∏aniach po-
rzàdkowych lub wchodzàcemu w sk∏ad si∏ wyzna-
czonych do tych dzia∏aƒ i przebywajàcemu na tere-
nie obj´tym tymi dzia∏aniami, w okresie powa˝ne-
go zagro˝enia porzàdku publicznego;

2) pododdzia∏u antyterrorystycznego w czasie skosza-
rowania, przebywania na obozie kondycyjnym
i zgrupowaniu szkoleniowym;

3) bioràcemu udzia∏ w zgrupowaniu szkoleniowym
i obozie kondycyjnym opartym na programie szko-
lenia o charakterze antyterrorystycznym;

4) w dniach wykonywania specjalistycznych zadaƒ
szkoleniowych na akwenach morskich i Êródlàdo-
wych.

§ 8. 1. Wy˝ywienie wed∏ug normy dodatkowej DU
w wymiarze 50% przys∏uguje bezp∏atnie w naturze, ja-
ko uzupe∏nienie do normy szkolnej SZ, policjantowi
bioràcemu udzia∏ w akcjach ochrony porzàdku publicz-
nego w miejscu sta∏ego pe∏nienia s∏u˝by, w warunkach
szczególnych, powodujàcych koniecznoÊç pe∏nienia
przez okres powy˝ej 10 godzin s∏u˝by po∏àczonej ze
znacznym wysi∏kiem.

2. Norma, o której mowa w ust. 1, nie przys∏uguje
policjantowi, który korzysta w tym czasie z ca∏odzien-
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nego bezp∏atnego wy˝ywienia wed∏ug normy szkolnej
SZ lub lotniczej LOT albo ze 125% normy dodatkowej
DU.

§ 9. 1. Wy˝ywienie wed∏ug normy dodatkowej DU
w wymiarze 50% przys∏uguje bezp∏atnie w naturze, ja-
ko uzupe∏nienie do normy szkolnej SZ, policjantowi:
1) s∏uchaczowi oÊrodka tresury psów s∏u˝bowych Po-

licji w dniach zaj´ç terenowych wymagajàcych
zwi´kszonego wysi∏ku fizycznego zwiàzanego ze
szkoleniem psów;

2) o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6—8;
3) w s∏u˝bie kandydackiej, bioràcemu udzia∏ w ak-

cjach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 i 8;
4) uczestniczàcemu w zawodach sportowych i sparta-

kiadach o mistrzostwo komend wojewódzkich Po-
licji, oddzia∏ów Stra˝y Granicznej oraz przebywajà-
cemu na obozie kondycyjnym i zgrupowaniu szko-
leniowym — przed tymi zawodami;

5) o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 12.

2. Norma dodatkowa DU w wymiarze 45% jako po-
si∏ek profilaktyczny przys∏uguje bezp∏atnie w naturze
policjantowi pe∏niàcemu w okresie zimowym s∏u˝b´
na wolnym powietrzu co najmniej przez 4 godziny
dziennie, niekorzystajàcemu w tym samym czasie
z bezp∏atnego wy˝ywienia w naturze lub normy dodat-
kowej DU w wy˝szym wymiarze.

§ 10. Wy˝ywienie wed∏ug normy dodatkowej DU
w wymiarze 35% przys∏uguje bezp∏atnie w naturze, nie-
zale˝nie od uprawnieƒ do tej normy lub jej cz´Êci z inne-
go tytu∏u, policjantowi w s∏u˝bie kandydackiej w dniach
Êwiàt narodowych, paƒstwowych i koÊcielnych ustawo-
wo wolnych od pracy, uroczystego Êlubowania, wr´cza-
nia sztandaru, nadania imienia jednostce organizacyjnej
Policji, oficjalnego rozwiàzania tej jednostki, w dniach
24 i 31 grudnia, w dniu Êniadania wielkanocnego,
w dniach dorocznych Êwiàt jednostek Policji oraz
w przypadku odejÊcia do rezerwy policjanta w s∏u˝bie
kandydackiej — w dniach po˝egnania z jednostkà.

§ 11. 1. Napoje, w niezb´dnej iloÊci, przys∏ugujà po-
licjantowi wykonujàcemu czynnoÊci s∏u˝bowe:
1) w pomieszczeniach zamkni´tych, w których tempe-

ratura spowodowana warunkami atmosferyczny-
mi przekracza 28°C;

2) na otwartej przestrzeni przy temperaturze otocze-
nia powy˝ej 25°C lub poni˝ej 10°C;

3) zwiàzane z du˝ym wysi∏kiem fizycznym.

2. Napoje wydaje si´ w warunkach, o których mo-
wa w ust. 1, wy∏àcznie w naturze i tylko w dniach wy-
konywania czynnoÊci s∏u˝bowych.

§ 12. W przypadku gdy ró˝nym grupom policjan-
tów przys∏ugujà odmienne normy wy˝ywienia, a wa-
runki techniczno-organizacyjne nie pozwalajà na przy-
rzàdzanie posi∏ków wed∏ug kilku norm oddzielnie, ˝y-
wienie prowadzi si´ wed∏ug jednej, dominujàcej nor-
my wy˝ywienia.

§ 13. 1. W jednostkach organizacyjnych Policji pro-
wadzàcych ˝ywienie we w∏asnym zakresie policjanto-

wi nadzorujàcemu gospodark´ ˝ywnoÊciowà przys∏u-
gujà bezp∏atne posi∏ki wydawane w godzinach jego
pracy w danej jednostce Policji wed∏ug dominujàcej
normy wy˝ywienia.

2. Policjantem, o którym mowa w ust. 1, jest kie-
rownik sekcji ˝ywnoÊciowej lub jego zast´pca, a jeÊli
nie ma etatu kierownika sekcji ˝ywnoÊciowej — poli-
cjant wyznaczony do kierowania gospodarkà ˝ywno-
Êciowà, z tym ˝e z ˝ywienia mo˝e korzystaç zawsze tyl-
ko jeden z tych policjantów.

3. Policjantowi, który jest lekarzem pe∏niàcym s∏u˝-
b´ w jednostce prowadzàcej ˝ywienie we w∏asnym za-
kresie, gdzie nie wyznacza si´ dobowych dy˝urów le-
karskich, przys∏uguje wy˝ywienie w postaci jednego
bezp∏atnego posi∏ku dziennie, w dniach wykonywania
regulaminowego obowiàzku kontroli jakoÊci posi∏ków.

§ 14. 1. Policjant, który pe∏ni s∏u˝b´ w oddzia∏ach
i pododdzia∏ach prewencji w charakterze dowódcy
warty i jego pomocnika, otrzymuje bezp∏atne wy˝ywie-
nie w naturze wed∏ug norm przys∏ugujàcych policjan-
towi wchodzàcemu w sk∏ad warty.

2. Policjant pe∏niàcy inne s∏u˝by ca∏odobowe, z wy-
jàtkiem dy˝urnego etatowego, otrzymuje bezp∏atne
wy˝ywienie w naturze wed∏ug dominujàcej normy wy-
˝ywienia.

§ 15. Policjantowi zajmujàcemu etatowe stanowi-
sko szefa kompanii lub pe∏niàcemu jego obowiàzki,
który w ramach obowiàzków s∏u˝bowych kontroluje
zachowanie podw∏adnych w czasie posi∏ków, przys∏u-
guje bezp∏atny obiad wed∏ug normy, jaka przys∏uguje
tym podw∏adnym.

§ 16. 1. Policjant, któremu przys∏uguje bezp∏atne
wy˝ywienie jednoczeÊnie z kilku ró˝nych tytu∏ów,
otrzymuje wy˝ywienie tylko z jednego tytu∏u wed∏ug
jednej, najkorzystniejszej dla siebie zasadniczej normy
wy˝ywienia wraz z normami dodatkowymi przys∏ugu-
jàcymi do tej normy zasadniczej.

2. Policjantowi pobierajàcemu diet´ z tytu∏u podró-
˝y s∏u˝bowej bezp∏atne wy˝ywienie nie przys∏uguje.

§ 17. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 25 listopada 1999 r.
w sprawie okreÊlenia przypadków otrzymywania przez
policjantów wy˝ywienia oraz norm tego wy˝ywienia
(Dz. U. z 1999 r. Nr 99, poz. 1165).

§ 18. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

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

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).



Dziennik Ustaw Nr 166 — 10600 — Poz. 1366

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. (poz. 1366)

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


