
Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298
i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla przypadki, w których
funkcjonariusz Biura Ochrony Rzàdu otrzymuje wy˝y-
wienie, oraz normy wy˝ywienia.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) funkcjonariusz — funkcjonariusza Biura Ochrony
Rzàdu,

2) wy˝ywienie w naturze — przygotowanie i wydanie
posi∏ków zgodnie z przys∏ugujàcà normà wy˝ywie-
nia,

3) norma wy˝ywienia — iloÊç produktów ˝ywnoÊcio-
wych przys∏ugujàca jednej osobie w ciàgu doby,

4) dodatkowa uzupe∏niajàca norma wy˝ywienia —
iloÊç produktów ̋ ywnoÊciowych lub napojów przy-
s∏ugujàca jednej osobie w ciàgu doby jako uzupe∏-
nienie zasadniczej normy wy˝ywienia albo jako od-
dzielny posi∏ek lub porcja napoju,

5) nale˝noÊç napojów — iloÊç p∏ynów przys∏ugujà-
cych jednej osobie w ciàgu doby,

6) okres zimowy — okres od 1 listopada do 31 marca,

7) s∏u˝ba w systemie skoszarowanym — s∏u˝ba, o któ-
rej mowa w przepisach w sprawie organizacji i spo-
sobu pe∏nienia s∏u˝by kandydackiej w Biurze
Ochrony Rzàdu,

8) funkcjonariusz b´dàcy na zaopatrzeniu — funkcjo-
nariusza b´dàcego na zaopatrzeniu logistycznym
i finansowym Biura Ochrony Rzàdu.

§ 3. Osobie powo∏anej do odbycia çwiczeƒ lub jed-
nodniowego szkolenia przys∏uguje:
1) pe∏na norma wy˝ywienia, je˝eli czas çwiczeƒ lub

szkolenia wynosi ponad 12 godzin,

2) 75% normy wy˝ywienia, je˝eli czas ten wynosi od 8
do 12 godzin,

3) 35% normy wy˝ywienia, je˝eli czas ten jest krótszy
ni˝ 8 godzin.

§ 4. 1. W komórkach organizacyjnych Biura Ochro-
ny Rzàdu, w czasie ˝ywienia organizowanego w obiek-
tach we w∏asnym zakresie, funkcjonariusze nadzorujà-
cy gospodark´ ˝ywnoÊciowà majà prawo do korzysta-
nia z bezp∏atnych posi∏ków wydawanych w godzinach
pracy.

2. Do osób wymienionych w ust. 1 zalicza si´:

1) oficera wydzia∏u ˝ywnoÊciowego,

2) kierownika kuchni i sto∏ówki,

3) upowa˝nione osoby, kontrolujàce stan sanitarnohi-
gieniczny, pod warunkiem wykonywania regulami-
nowego obowiàzku kontroli jakoÊci posi∏ków.

§ 5. Do bezp∏atnego wy˝ywienia w naturze upraw-
niony jest tak˝e funkcjonariusz pe∏niàcy:

1) ca∏odobowà s∏u˝b´ w charakterze dowódcy warty,
jego zast´pcy lub pomocnika,

2) innà s∏u˝b´ ca∏odobowà, z wyjàtkiem etatowej s∏u˝-
by dy˝urnej.

§ 6. Funkcjonariusz zajmujàcy etatowe stanowisko
szefa pododdzia∏u gospodarczego lub osoba pe∏niàca
takie obowiàzki, która w ramach odpowiedzialnoÊci
s∏u˝bowej kontroluje zachowanie podleg∏ych funkcjo-
nariuszy w s∏u˝bie kandydackiej w czasie spo˝ywania
posi∏ków, jest uprawniony do bezp∏atnego obiadu
przys∏ugujàcego podw∏adnym.

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

1) podstawowà — „P”,

2) dodatkowà uzupe∏niajàcà — „DU”,

3) napojów — „N”.

2. Wymiar rzeczowy podstawowych grup produk-
tów ˝ywnoÊciowych dla norm wy˝ywienia, o których
mowa w ust. 1, okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

3. WartoÊç sk∏adników rzeczowych norm wy˝ywie-
nia, o których mowa w ust. 1, stanowi podstaw´ do
ustalenia wartoÊci pieni´˝nych tych norm.

§ 8. 1. Norma wy˝ywienia podstawowa „P” przy-
s∏uguje bezp∏atnie w naturze funkcjonariuszowi:

1) w dniach pe∏nienia s∏u˝by w systemie skoszarowa-
nym oraz w dniach sk∏adania egzaminów do szkó∏
resortowych poza miejscem zamieszkania,

2) w s∏u˝bie kandydackiej,

3) pobierajàcemu nauk´ lub odbywajàcemu studia
w szkole resortowej, jednostce naukowo-badaw-
czej lub na kursie — w czasie pobytu w szkole, jed-
nostce naukowo-badawczej lub na kursie poza
miejscem sta∏ego zamieszkania, a w miejscu za-
mieszkania wtedy, gdy na czas szkolenia jest sko-
szarowany,

4) uczestniczàcemu w ca∏odobowych szkoleniach
i naradach organizowanych przez komórki organi-
zacyjne Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji,

5) bioràcemu udzia∏ w zadaniach ochronnych trwajà-
cych ponad 8 godzin, odbywajàcych si´ poza miej-
scem sta∏ego pe∏nienia s∏u˝by, o których mowa
w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biu-
rze Ochrony Rzàdu, oraz w rekonesansach i gru-
pach przygotowawczych,

6) w czasie przebywania na obozach kondycyjnych,
zgrupowaniach szkoleniowych — w wymiarze
200% normy,
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7) w czasie udzia∏u w zawodach sportowych, sparta-
kiadach,

8) skierowanemu do wykonywania czynnoÊci s∏u˝bo-
wych poza miejscem sta∏ego pe∏nienia s∏u˝by,

9) w s∏u˝bie sta∏ej i przygotowawczej bioràcemu
udzia∏:
a) w çwiczeniach odbywajàcych si´ poza siedzibà

Biura Ochrony Rzàdu, trwajàcych ponad 8 go-
dzin,

b) w çwiczeniach na terenie lub obiektach Biura
Ochrony Rzàdu trwajàcych ponad 14 godzin,

c) w doraênie organizowanych stanowiskach kiero-
wania i wysuni´tych stanowiskach kierowania
Biura Ochrony Rzàdu,

d) w çwiczeniach oraz uczestniczàcemu w szkole-
niu funkcjonariuszy s∏u˝by kandydackiej trwajà-
cym ponad 10 godzin, a mniej ni˝ 14 godzin

— w wymiarze 50% podstawowej normy wy˝ywie-
nia „P”,

10) zwalnianemu ze s∏u˝by sta∏ej — jednorazowo
w wymiarze 10 norm podstawowych „P”.

2. Podstawowa norma wy˝ywienia „P” przys∏ugu-
je w formie suchego prowiantu — w wymiarze 200%
normy — funkcjonariuszowi w s∏u˝bie kandydackiej
i przygotowawczej:
1) w czasie podró˝y s∏u˝bowych odbywanych poje-

dynczo lub w ma∏ych grupach, w czasie konwoju
oraz w innych okolicznoÊciach, gdy przygotowanie
gotowanego posi∏ku jest niemo˝liwe,

2) pe∏niàcemu s∏u˝b´ w ma∏ych grupach i wykonujà-
cemu prace, podczas których zorganizowanie wy-
˝ywienia w postaci gotowanych posi∏ków nie jest
mo˝liwe.

§ 9. W przypadku braku mo˝liwoÊci zapewnienia
wy˝ywienia w naturze w instytucjach podleg∏ych i pod-
porzàdkowanych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
wewn´trznych lub przez niego nadzorowanych, do-
puszcza si´ wy˝ywienie funkcjonariuszy w placówkach
gastronomicznych wed∏ug normy podstawowej „P” —
w wymiarze do 400% tej normy.

§ 10. 1. W komórkach organizacyjnych Biura
Ochrony Rzàdu prowadzàcych ˝ywienie w naturze
mo˝na organizowaç uroczyste posi∏ki w dniach:

1) Êwiàt paƒstwowych i koÊcielnych ustawowo wol-
nych od pracy oraz 24 i 31 grudnia,

2) Êwi´ta Biura Ochrony Rzàdu oraz uroczystoÊci
z udzia∏em kierownictwa Ministerstwa Spraw We-
wn´trznych i Administracji,

3) sk∏adania Êlubowaƒ i po˝egnaƒ funkcjonariuszy
w s∏u˝bie kandydackiej,

4) w trakcie spotkaƒ z funkcjonariuszami zagranicz-
nych s∏u˝b ochronnych, którzy przebywajà w Pol-
sce w czasie rekonesansów, przygotowania lub re-
alizacji w∏aÊciwych dzia∏aƒ ochronnych.

2. Uroczyste posi∏ki organizuje si´ w ramach pod-
stawowej normy wy˝ywienia „P”.

3. W posi∏kach, o których mowa w ust. 1, mogà braç
udzia∏ funkcjonariusze b´dàcy na zaopatrzeniu oraz za-

proszeni goÊcie. O udziale i liczbie osób uczestniczà-
cych w posi∏ku decyduje Szef Biura Ochrony Rzàdu,
og∏aszajàc w rozkazie dziennym.

§ 11. Norma dodatkowa uzupe∏niajàca wy˝ywienia
„DU” w wysokoÊci 125% przys∏uguje bezp∏atnie w na-
turze funkcjonariuszom pionu Dzia∏aƒ Ochronnych
oraz Wydzia∏u Zabezpieczenia Specjalnego pionu
Szkolenia w dniach s∏u˝by, w czasie których uczestni-
czà w szkoleniu obejmujàcym zaj´cia fizyczno-obron-
ne, strzeleckie, taktyczne w wymiarze powy˝ej 4 go-
dzin.

§ 12. Norma dodatkowa uzupe∏niajàca wy˝ywienia
„DU” przys∏uguje bezp∏atnie w naturze funkcjonariu-
szom bioràcym udzia∏ w operacji ochronnej:

1) w wymiarze powy˝ej 4 godzin — w wysokoÊci 50%,

2) w wymiarze powy˝ej 8 godzin — w wysokoÊci
100%,

3) w wymiarze powy˝ej 12 godzin — w wysokoÊci
150%.

§ 13. Norma dodatkowa uzupe∏niajàca wy˝ywienia
„DU” w wysokoÊci 100% przys∏uguje bezp∏atnie w na-
turze jako dodatek do podstawowej normy wy˝ywienia
„P”:

1) funkcjonariuszowi bioràcemu udzia∏ w zawodach
sportowych i spartakiadach,

2) funkcjonariuszowi w s∏u˝bie kandydackiej w dniu
24 grudnia i pierwszego dnia Âwiàt Wielkanoc-
nych, niezale˝nie od uprawnieƒ do normy wy˝y-
wienia uzupe∏niajàcej „DU” lub jej cz´Êci z innego
tytu∏u.

§ 14. 1. Norma dodatkowa uzupe∏niajàca wy˝ywie-
nia „DU” w wysokoÊci 50% przys∏uguje bezp∏atnie
w naturze jako dodatek do podstawowej normy wy˝y-
wienia „P” funkcjonariuszowi:
1) bioràcemu udzia∏ w zaj´ciach w oÊrodku tresury

psów s∏u˝bowych — w dniach zaj´ç terenowych
wymagajàcych zwi´kszonego wysi∏ku fizycznego
zwiàzanego ze szkoleniem psów,

2) wymienionemu w § 8 ust. 1 pkt 4, 5, 8,
3) wchodzàcemu w sk∏ad za∏ogi ochronnej oraz pe∏-

niàcemu s∏u˝b´ wartowniczà i patrolowà,
4) bioràcemu udzia∏ w trwajàcych ponad dob´ çwicze-

niach poza miejscem zamieszkania,
5) w s∏u˝bie kandydackiej majàcemu nietypowy

wzrost i wag´ — na wniosek lekarza,
6) w s∏u˝bie kandydackiej w dniach Êwiàt paƒstwo-

wych, Êwiàt koÊcielnych ustawowo wolnych od
pracy, Êlubowaƒ i po˝egnaƒ funkcjonariuszy od-
chodzàcych do rezerwy oraz dniu 31 grudnia, nie-
zale˝nie od uprawnieƒ do norm ˝ywienia dodatko-
wej uzupe∏niajàcej „DU” lub jej cz´Êci z innego ty-
tu∏u,

7) bioràcemu udzia∏ w akcjach zwalczania i zapobiega-
nia kl´skom ˝ywio∏owym,

8) w postaci posi∏ku profilaktycznego, wykonujàcemu
zadania w okresie zimowym na wolnym powietrzu
przez co najmniej 4 godziny dziennie, z wyjàtkiem
tego, który korzysta w tym czasie z bezp∏atnego
wy˝ywienia w naturze w wy˝szym wymiarze.
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2. Normy, o których mowa w ust. 1 pkt 1—7, nie
przys∏ugujà funkcjonariuszowi w czasie urlopów, ca∏o-
dobowych przepustek, podró˝y s∏u˝bowych oraz prze-
bywajàcemu na leczeniu.

§ 15. 1. Norma wy˝ywienia napojów „N” przys∏u-
guje funkcjonariuszowi wykonujàcemu czynnoÊci s∏u˝-
bowe:
1) w pomieszczeniach zamkni´tych, w których tempe-

ratura spowodowana warunkami techniczno-tech-
nologicznymi i lokalowymi oraz atmosferycznymi
przekracza 28°C,

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

3) zwiàzane ze zwi´kszonym wysi∏kiem fizycznym.

2. Norma, o której mowa w ust. 1, przys∏uguje wy-
∏àcznie w naturze i tylko w dniach wykonywania czyn-
noÊci s∏u˝bowych.

§ 16. Funkcjonariusz, któremu wed∏ug niniejszych
przepisów przys∏uguje bezp∏atne wy˝ywienie jedno-
czeÊnie z kilku ró˝nych tytu∏ów, otrzymuje tylko jednà,
najkorzystniejszà dla siebie podstawowà norm´ wy˝y-
wienia, wraz z normami dodatkowymi przys∏ugujàcy-
mi do tej normy podstawowej.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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