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e) osób przeszkolonych w zakresie ochrony przed 
promieniowaniem i osób uprawnionych do pra
cy ze źródłami promieniowania, 

f) wyników kontroli dozymetrycznych, 

7) przekazywanie do Centralnego Laboratorium 
Ochrony Radiologicznej: 
a) wykazów posiadanych przez zakład zamkniętych 

źródeł promieniowania, zgodnie ze wzorem 
określonym w zarządzeniu Prezesa Państwowej 
Agencji Atomistyki z dnia 28 lipca 1987 r. w spra
wie zasad ewidencji i kontroli źródeł promienio
wania jonizującego (Monitor Polski Nr 27, 
poz. 214 i z 1997 r. Nr 59, poz. 570); wykaz prze
syła się również do właściwego państwowego 
wojewódzkiego inspektora sanitarnego, 

b) powiadomień o każdorazowym przekazaniu źró
deł (np. innemu użytkownikowi, instalatorowi, 
Zakładowi Doświadczalnemu Unieszkodliwiania 
Odpadów Promieniotwórczych Instytutu Energii 
Atomowej, Ośrodkowi Badawczo-Rozwojowe
mu Izotopów) oraz o wstrzymaniu prac ze źró
dłami promieniowania, 

c) regulaminów pracy w pracowni izotopowej kla
sy I, regulaminów pracy i instrukcji technolo
gicznych prac ze źródłami promieniowania w te
renie, celem zaopiniowania tych dokumentów, 

d) sprawozdań z wykonanych prac ze źródłami pro
mieniowania w terenie, 

8) posiadanie zbioru aktualnych przepisów państwo
wych, resortowych i zakładowych dotyczących sto
sowania źródeł promieniowania oraz posiadanie 
planu sytuacyjnego zakładu z zaznaczeniem 
miejsc, gdzie znajdują się źródła promieniotwór
cze, 

9) sprawdzanie warunków pracy ze źródłami promie
niowania i meldowanie kierownikowi zakładu 
o stwierdzonych brakach i niedociągnięciach oraz 
przygotowywanie zleceń, celem usunięcia tych 
braków i niedociągnięć, 

10) wstrzymywanie prac ze źródłami promieniowania, 
gdy naruszone są warunki zezwolenia oraz inne 
podstawowe przepisy z zakresu ochrony przed pro
mieniowaniem, i powiadomienie o tym Głównego 
Inspektora Dozoru Jądrowego, 

11) wnioskowanie o zakup aparatury dozymetrycznej 
i sprzętu ochronnego potrzebnego w zakładzie, 

12) powiadomienie kierownika zakładu, Centralnego 
Laboratorium Ochrony Radiologicznej, państwo
wego inspektora sanitarnego o każdym wypadku 
radiacyjnym, 

13) zabezRieczenie miejsca wypadku radiacyjnego, 
a w przypadku upoważnienia przez kierownika za
kładu, kierowanie akcją awaryjną do czasu przyby
cia specjalistycznej ekipy Centralnego Laborato
rium Ochrony Radiologicznej, 

14) przeprowadzenie kontrolnych pomiarów dozyme
trycznych w miejscach pracy ze źródłami promie
niowania, 

15) ustalenie dla poszczególnych stanowisk pracy ze 
źródłami promieniowania szczegółowego wykazu 
środków ochrony osobistej, aparatury dozyme
trycznej i wyposażenia służącego do ochrony śro
dowiska pracy, 

16) prowadzenie ewidencji posiadanych zezwoleń na 
prowadzenie prac ze źródłami promieniowania jo
nizującego oraz aneksów do zezwoleń, 

17) pilnowanie realizacji wymagań i warunków okre
ślonych w wyżej wymienionych zezwoleniach, 

18) udział w kontrolach przeprowadzanych w zakładzie 
pracy przez inspektorów dozoru jądrowego, zgod
nie z przepisami ustawy - Prawo atomowe, 

19) realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez 
inspektorów dozoru jądrowego, 

20) zgłaszanie kierownikowi zakładu pracy wszelkich 
dostrzeżonych nieprawidłowości i kontrolowanie 
ich usunięcia. 
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ZARZĄDZENIE SZEFA URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA 

z dnia 17 września 1997 r. 

w sprawie przypadków, w których funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa otrzymuje wyżywienie, 
oraz norm wyżywienia. 

Na podstawie art. 59 zdanie pierwsze ustawy z dnia 
6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa 
(Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, 
poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, 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 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496, 
Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 70, 
poz. 443 i Nr 88, poz. 554) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają: 

1) Jednostki organizacyjne - jednostki organizacyjne 
Urzędu Ochrony Państwa, zwanego dalej "UOP", 

o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 statutu Urzędu 
Ochrony Państwa stanowiącego załącznik do roz
porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grud
nia 1996 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi 
Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 145, poz. 667), z wyłą
czeniem wydziałów zamiejscowych, 

2) kierownicy jednostek organizacyjnych - dyrekto
rów zarządów, biur i innych równorzędnych jedno
stek organizacyjnych UOP oraz szefów delegatur 
i komendantów ośrodków szkolenia UOP, 

3) funkcjonariusz - funkcjonariusza UOP, 
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4) komórka zabezpiecz,enia - Wydział Zabezpieczenia 
Realizacji Zarządu Sledczego UOP oraz jego odpo
wiedniki w delegaturach UOp, 

5) norma wyżywienia - ilość artykułów żywnościo
wych przysługujących funkcjonariuszowi w ciągu 
doby, 

6) stawka pieniężna normy wyżywienia - wartość ar
tykułów żywnościowych wchodzących w skład 
normy wyżywienia. 

§ 2. 1. Funkcjonariuszowi przysługuje wyżywienie 
w przypadkach i na zasadach określonych w niniej
szym zarządzeniu. 

2. Wymiar rzeczowy poszczególnych norm wyży
wienia stanowi podstawę do ustalenia stawek pienięż
nych tych norm, obliczanych według aktualnych cen 
rynkowych poszczególnych artykułów żywnościo
wych. 

3. W jednostkach organizacyjnych prowadzących 
stołówkę, w przypadku nabywania artykułów żywno
ściowych w punktach sprzedaży detalicznej, stawkę 
pieniężną normy wyżywienia można podwyższyć 
o 15% za zgodą kierownika tej jednostki. 

4. Funkcjonariusz, któremu przysługuje wyżywie
nie według podstawowej normy wyżywienia z kilku ty
tułów, o których mowa w § 4 i 5, otrzymuje wyżywie
nie tylko z jednego tytułu. 

5. Funkcjonariusz, któremu przysługuje wyżywie
nie na podstawie dwóch lub więcej dodatkowych 
norm, otrzymuje wyżywienie zgodnie z jedną, najko
rzystniejszą normą. 

6. Przysługujące funkcjonariuszowi w danym dniu 
wyżywienie nie podlega wydaniu w dniu następnym . 

7. Funkcjonariuszowi korzystającemu z podstawo
wej normy wyżywienia nie przysługują diety. 

§ 3. Ustala się następujące normy wyżywienia: 

1) podstawową - której wymiar rzeczowy określa ru
bryka 3 załącznika, 

2) dodatkowe: 
a) nr I - której wymiar rzeczowy określa rubryka 4 

załącznika, 

b) nr II - której wymiar rzeczowy określa rubryka 
5 załącznika, 

c) nr III - której wymiar rzeczowy określa rubryka 
6 załącznika, 

d) nr IV - której wymiar rzeczowy określa rubryka 
7 załącznika, 

e) nr V - której wymiar rzeczowy określa rubryka 
8 załącznika, 

3) napojów - której podstawę do określenia stawki 
pieniężnej stanowi średnia wartość 1,5 litra wody 
mineralnej nabywanej w punktach sprzedaży deta
licznej. 

§ 4. Norma wyżywienia podstawowa przysługuje 
funkcjonariuszom: 

1) skoszarowanym, 

• • 

2) będącym słuchaczami ośrodków szkolenia w czasie 
pobytu w tych ośrodkach oraz odbywania praktyk 
poza miejscem stałego zamieszkania, 

3) uczestniczącym w szkoleniach i naradach trwają
cych ponad 8 godzin, organizowanych przez Szefa 
Urzędu Ochrony Państwa lub jego zastępców, 

4) uczestniczącym w kursach i szkoleniach organizo
wanych przez dyrektorów zarządów, biur i innych 
równorzędnych jednostek organizacyjnych poza 
miejscem stałego zamieszkania, a w miejscu stałe
go zamieszkania wtedy, gdy na czas zajęć są sko
szarowani, 

5) biorącym udział w szkoleniach lub ćwiczeniach 
w systemie obronnym kraju, jeśli zajęcia trwają 
w sposób ciągły powyżej 8 godzin, 

6) komórek zabezpieczenia w czasie przebywania na 
obozach kondycyjnych lub zgrupowaniach szkole
niowych, 

7) biorącym udział w zawodach sportowych i sparta
kiadach oraz przebywającym na obozach kondycyj
nych i zgrupowaniach szkoleniowych przed tymi 
zawodami, 

8) skierowanym do wykonywania czynności służbo
wych poza miejscem stałego pełnienia służby, na 
wniosek tych funkcjonariuszy - za zgodą kierow
nika jednostki organizacyjnej, na której terenie wy
konywane są te czynności. 

§ 5. Norma wyżywienia podstawowa w postaci po
siłków wydawanych w godzinach pracy przysługuje 
funkcjonariuszom jednostek organizacyjnych prowa
dzących stołówkę, zajmującym stanowisko: 

1) związane z bezpośrednim kierowaniem lub nadzo
rem nad gospodarką żywnościową, 

2) kierownika stołówki oraz 

3) lekarzowi dokonującemu kontroli jakości posiłków, 
a także 

4) funkcjonariuszom wyznaczonym do pełnienia nie
etatowych służb i dyżurów trwających w sposób 
ciągły 24 godziny. 

§ 6. 1. Norma wyżywienia podstawowa, niezależnie 
od przysługujących w tym czasie innych norm wyży
wienia lub diet, przysługuje funkcjonariuszom będą
cym na zaopatrzeniu żywnościowym jednostki organi
zacyjnej prowadzącej żywienie oraz innym funkcjona
riuszom zaproszonym przez kierownika tej jednostki 
organizacyjnej podczas: 

1) u roczystego posiłku, 

2) promocyjnego posiłku. 

2. Uroczyste posiłki można organizować w dniach: 

1) świąt państwowych i kościelnych ustawowo wol-
nych od pracy oraz 24 i 31 grudnia, 

2) wręczania jednostce organizacyjnej sztandaru, 

3) rozwiązania jednostki organizacyjnej, 

4) inauguracji kursów stacjonarnych trwających co 
najmniej 4 miesiące. 

3. Promocyjne posiłki można organizować w związ
ku z zakończeniem kursów trwających co najmniej 4 
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miesiące lub mianowaniem funkcjonariuszy na pierw
szy stopień oficerski. 

§ 7. Dodatkowa norma wyżywienia nr I przysługu
je funkcjonariuszom biorącym udział w: 

1) rocznych odprawach służbowych organizowanych 
przez kierowników jednostek organizacyjnych, 

2) posiedzeniach zespołów problemowych organizo
wanych przez Szefa UOP lub kierowników jedno
stek organizacyjnych, 

3) sympozjach naukowych organizowanych w Urzę
dzie Ochrony Państwa, 

4) posiedzeniach zespołów kolegialnych w Urzędzie 
Ochrony Państwa. 

§ 8. 1. Dodatkowa norma wyżywienia nr II przysłu
guje funkcjonariuszom komórek zabezpieczenia 
w dniach: 

1) pełnienia służby, z wyjątkiem okresów, w których 
żywieni są według normy podstawowej wraz z in
nymi normami dodatkowymi, 

2) wykonywania specjalistycznych zadań szkolenio
wych związanych z dużym wysiłkiem fizycznym. 

2. Norma wyżywienia, o której mowa w ust. 1, nie 
przysługuje funkcjonariuszom komórek zabezpiecze
nia zajmującym stanowiska administracyjno-gospo
darcze. 

§ 9. Dodatkowa norma wyżywienia nr III przysługu
je jako dodatek do normy podstawowej funkcjonariu
szom, o których mowa w § 4 pkt 3 i 7, w przypadku, gdy 
zawody i spartakiady sportowe posiadają rangę mi
strzostw Urzędu Ochrony Państwa. 

§ 10. Dodatkowa norma wyżywienia nr IV przysłu
guje jako dodatek do normy podstawowej funkcjona
riuszom komórek zabezpieczenia podczas skoszarowa
nia lub przebywania na obozach kondycyjnych i zgru
powaniach szkoleniowych. 

§ 11. 1. Dodatkowa norma wyżywienia nr V przysłu
guje jako dodatek do normy podstawowej funkcjona
riuszom: 

1) o których mowa w § 4 pkt 1 i 2, podczas szkolenia 
organizowanego przez Zarząd Wywiadu UOp, 

2) o których mowa w § 4 pkt 4, za zgodą dyrektora Biu-
ra Administracyjno-Gospodarczego UOP, . 

3) o których mowa w § 4 pkt 7, gdy zawody sportowe 
i spartakiady posiadają rangę mistrzostw jednostki 
organizacyjnej. 

2. Dodatkowa norma wyżywienia nr V przysługuje 
także - jako posiłek profilaktyczny - funkcjonariu 
szom pełniącym w okresie od 1 listopada do 31 marca 
służbę na wolnym powietrzu co najmniej przez 4 godzi
ny dziennie, z wyjątkiem funkcjonariuszy korzystają
cych w tym czasie z diet lub innych norm wyżywienia. 

§ 12. 1. Norma napojów przysługuje funkcjonariu
szom wykonującym czynności służbowe: 

1) w pomieszczeniach, w których temperatura 
przekracza 28°C, 

2) na otwartej przestrzeni przy temperaturze oto
czenia powyżej 25°C lub poniżej 10°C, 

3) związane z dużym wysiłkiem fizycznym. 

2. Normę napojów wydaje się w warunkach, o któ
rych mowa w ust. 1, wyłącznie w naturze i tylko 
w dniach wykonywania czynności służbowych. 

§ 13. Podczas żywienia w naturze dopuszcza się 
możliwość stosowania innych artykułów żywnościo
wych niż wym ienione w załączniku, pod warunkiem 
nieprzekraczania stawki pieniężnej stosowanej normy 
wyżywienia. 

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

Szef Urzędu Ochrony Państwa : A. Kapkowski 

Załączn i k do zarządzenia Szefa Urzędu Ochrony Państwa 
z dnia 17 września 1997 r (poz. 699). 

DZIENNY WYMIAR RZECZOWY PODSTAWOWEJ I DODATKOWYCH NORM WYŻYWIENIA 
- W GRAMACH NA OSOBĘ 

Norma wyżywienia 

Lp. Nazwa grupy artykułów żywnościowych podsta- dodatkowa 

wowa I II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Pieczywo 670 135 65 50 35 25 

2 Przetwory zbożowe i strączkowe 100 20 - - - -

3 Przetwory mięsne w przeliczeniu na mięso 
w elementach 290 60 105 85 60 40 

4 Przetwory rybne w przeliczeniu na filety z ryb 40 8 - - - -

5 Masło naturalne 40 8 25 20 15 10 

6 Tłuszcze zwierzęce i roślinne w przeliczeniu na smalec 30 6 - - - -

• • 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
7 Napoje mleczne w przeliczeniu na mleko pełnotłuste 400 80 190 150 105 70 
8 Sery w przeliczeniu na ser pełnotłusty 60 15 50 40 30 20 

9 Jaja (w sztukach) 0,5 - 0,5 0,5 0,5 -

10 Ziemniaki 700 140 - - - -

11 Warzywa 340 70 - - - -

12 Owoce 280 60 320 250 175 110 
13 Soki z owoców - - 320 250 175 110 

14 Przetwory owocowe w przeliczeniu na dżem 15 3 - - - -

15 Cukier 60 12 25 20 15 10 
16 Herbata 1 - - - - -

17 Kakao 2 - - - - -

18 Kawa zbożowa 6 - - - - -

19 Kawa naturalna - - 8 6 4 4 
20 Sól i przyprawy 41 8 - - - -
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ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ 

z dnia 30 września 1997 r. 

w sprawie wyznaczenia przebiegu linii określającej zasięg strefy nadgranicznej. 

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 paź
dziernika 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. 
Nr 78, poz. 461 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 
271) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Linia określająca zasięg strefy nadgranicznej 
przebiega wzdłuż granicy gminy: 

1) w województwie elbląskim i gdańskim: Ostaszewo 
z gminą Suchy Dąb, 

2) w województwie elbląskim: Ostaszewo z gminą 
Lichnowy, Ostaszewo z gminą Nowy Staw, Nowy 
Dwór Gdański z gminą Nowy Staw, Nowy Dwór 
Gdański z gminą Gronowo Elbląskie, Nowy Dwór 
Gdański z gminą Elbląg, Tolkmicko z gminą Elbląg, 
Tolkmicko z gminą Milejewo, Tolkmicko z gminą 
Młynary, Frombork z gminą Młynary, Płoskinia 
z gminą Młynary, Płoskinia z gminą Wilczęta, Pło
skinia z gminą Orneta, Pieniężno z gminą Orneta, 

3) w województwie elbląskim i olsztyńskim: Pieniężno 
z gminą Lidzbark Warmiński, 

4) w województwie olsztyńskim: Górowo lławeckie 
z gminą Lidzbark Warmiński, Bartoszyce z gminą 
Lidzbark Warmi ński, Bartoszyce z gminą Kiwity, 
Bartoszyce z gminą Bisztynek, Korsze z gminą Bisz
tynek, Korsze z gminą Reszel, Korsze z gminą Kę
trzyn, Barciany z gminą Kętrzyn, Srokowo z gminą 
Kętrzyn, 

5) w województwie suwalskim i olsztyńskim: Węgo
rzewo z gminą Kętrzyn, 

• 

6) w województwie suwalskim: Węgorzewo z gminą 
Giżycko, Pozezdrze z gminą Giżycko, Pozezdrze 
z gminą Krukianki, Banie Mazurskie z gminą Kru
klanki, Gołdap z gminą Krukianki, Gołdap z gminą 
Kowale Oleckie, Filipów z gminą Kowale Oleckie, 
Filipów z gminą Olecko, Filipów z gminą Bakałarze
wo, Filipów z gminą Suwałki, Przerośl z gminą Su
wałki, Jeleniewo z gminą Suwałki, Szypliszki z gmi
ną Suwałki, Krasnopol z gminą Suwałki, Krasnopol 
z gminą Nowinka, Giby z gminą Nowinka, Płaska . 
z gminą Nowinka, Płaska z gminą Augustów, Szta
bin z gminą Augustów, Sztabin z gminą Bargłów 
Kościelny, 

7) w województwie suwalskim i łomżyńskim: Sztabin 
z gminą Goniądz, 

8) w województwie suwalskim i białostockim: Sztabin 
z gminą Jaświły, Sztabin z gminą Suchowola, 

9) w województwie białostockim: Dąbrowa Białostoc
ka z gminą Suchowola, Dąbrowa Białostocka 
z gminą Janów, Sidra z gminą Janów, Sokółka 
z gminą Janów, Sokółka z gminą Czarna Białostoc
ka, Sokółka z gminą Supraśl, Szudziałowo z gminą 
Supraśl, Gródek z gminą Supraśl, Gródek z gminą 
Zabłudów, Michałowo z gminą Zabłudów, Micha
łowo z gminą Narew, Narewka z gminą Narew, Haj
nówka z gminą Narew, Czyże z gminą Narew, Czy
że z gminą Bielsk Podlaski, Orla z gminą Bielsk Pod
laski, Boćki z gminą Bielsk Podlaski, Boćki z gminą 
Brańsk, Boćki z gminą Grodzisk, Boćki z gminą 
Dziadkowice, Milejczyce z gminą Dziadkowice, Nu-




