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ZARZADZENTE NR 6 nO11

DYREKTORA GENERALNEGO SLUZBY WTEZTENNEJ

z dnia M t*l 
4 2011 ,.

w sprawie uprawnien pracownikow Slu2by Wigziennej do wy2ywienia

podczas wykonywania obowiEzk6w slu2bowych

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.

o Sluzbie Wiqziennej  (Dz.U. Nr 79, po2.523, Nr 182, poz. 1228 i  Nr 238, poz. 1578)

zarzqdza sig, co nastqpuje:

$ 1. Zarzqdzenie okre6la:

1) normy wyzywienia przyslugujqce pracownikom Sluzby Wigziennej, zwanym

dalej,,pracownikami", podczas wykonywania obowi4zkow stuZbowych oraz

formy ich realizacji;

2) wysoko66 dziennej pienigznej wartosci normy wyzywienia, jej waloryzacje oruz

dopuszczalne przekroczen ia ;

3) inne przypadki, w kt6rych zywienie przysluguje.

$ 2. f lekrocw zarzqdzeniu jest mowa o:

1) ,,o6rodku" - nale?y przez to rozumiec Centralny O6rodek Szkolenia Stuzby

Wigziennej, oSrodek szkolenia Sluzby Wigziennej albo o6rodek doskonalenia

kadr Sluzby Wiqziennej;

2) ,,stawce budzetowej" - nale2y przez to rozumiec dziennq pieniqznq wartosc

normy wyzywienia;

3) ,,zakladzie Zywienia zbiorowego" nale?y przez to rozumie6 zaldad

wyko n ujqcy dziatal noSc w zakresie zo rgan izowanego zywien ia konsu mentow.

$ 3. Pracownikom wykonujqcym obowiqzki sluzbowe:

1) w ramach wzmocnienia systemu ochrony i si l wsparcia;

2) podczas zapobiegania klgskom zywiotowym lub likwidacji ich skutkow;

3) podczas szkolefi, konferencji, narad i seminariow organizowanych

w ramach szkolenia oraz doskonalenia zawodowego organizowanych

w osrodku:

4) podczas narad i odpraw sluzbowych

- przysluguje wyzywienie na czas trwania tych czynnoSci.
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$ 4. Ustala sig nastgpujqce normy wyzywienia:

1) podstawowE normg wyzywienia, zwanq dalej ,,normq,,Fs" ";

2) promocyjnq normg wyzywienia, zwanq dalej ,,normq,,Fo" ";

3) posilek profilaktyczny, zwany dalej ,,normE,,Pf' ",

4) ,,dominujacq normQ wy2ywienia", oznaczajqcq normQ wyzywienia, wedtug ktorej

przygotowana jest wigkszoSc posilkow wydawanych w danej jednostce

organizacyjnej Sluzby Wigziennej, zwanej dalej , jednostkq', w danym dniu.

S 5. 1. Pracownikom wykonujqcym czynnoSci sluzbowe, o ktorych mowa w S 3,

przysluguje wyzywienie wedlug normy,,Fs".

2. Norma wyzywienia, o ktorej mowa w ust. 1, sklada sig z trzech posilkow,

odpowiadajqcych procentowej wartoSci stawki budZetowej normy wyZywienia ,,Fs",

w nastqpujqcych proporcjach :

1) sniadanie - ok. 25o/o stawki;

2) obiad - ok. 50% stawki;

3) kolacja - ok.25o/o stawki.

S 6. 1. Norma wyzywienia ,,Fs" realizowana jest w formie:

1) gotowych posilkow, w tym jeden positek gorqcy, albo

2) suchego prowiantu.

2. Pracownikom, wykonujEcym czynnoSci sluzbowe w warunkach

uniemozliwiajqcych korzystanie z gotowych positkow, wydaje sig suchy prowiant,

o warto6ci stawki budzetowej normy ,,Fs".

3. W przypadku braku mozliwo6ci przygotowania posilkow dla pracownikow na

terenie jednostki, kierownik jednostki organizacyjnej Sfuzby Wigziennej, zwany dalej

,,kierownikiem jednostki", moZe v'tyrazic zgodq na Zywienie za poSrednictwem

zakladow zywienia zbiorowego. Za podstawq rozliczefi przyjmuje siQ stawkg

budzetowq normy,,Fs" podwy2szonqnie wiqcej niZ o 50o/o.

4. Niepobrane przez pracownika wyzywienie, przysluguj4ce mu w danym dniu,

nie podlega wydaniu w dniu nastgpnym.

5. Pracownicy opuszczajacy jednostkg w trakcie szkolenia na czas dluzszy niz 8

godzin, otrzymujq wyZywienie do czasu faktycznego opuszczenia jednostki.

S 7. 1. WysokoSc stawki budzetowej normy ,,Fs" wynosi 21,10 z+.

2. WysokoSc stawki budZetowej, o ktorej mowa w ust. 1, podlega corocznej

waloryzaili o ustalony w ustawie budzetowej na dany rok Srednioroczny wska2nik
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cen towarow i uslug konsumpcyjnych. Podstawg waloryzacji stanowi kwota stawki

budzetowej normy ,,Fs" w roku poprzedzaj4cym rok, w ktorym waloryzacja nastqpila.

3. Zmiana wysoko6ci stawki budzetowej normy ,,Fs", o ktorej mowa w ust. 2,

nastgpuje od pienrvszego dnia miesiqca nastgpuj4cego po miesiqcu, w ktorym

zostala ogloszona ustawa budzetowa.

4. Kwotg stawki budzetowej normy ,,Fs" zaokrqgla sig do dziesiqtnej czgsci

zlotego w gore.

S 8. 1. Pracownikom i innym osobom zaproszonym na uroczysty obiad promocyjny,

o ktorym mowa w $ 7 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwo6ci z dnia

10 grudnia 2010 r. w sprawie uprawnien funkcjonariuszy do wyzywienia podczas

pelnienia sluzby (Dz. U. Nr 238, poz. 1587), przysluguje wyzywienie wedtug normy

,,Fo".

2. Decyzjg o liczbie wydanych obiadow zaproszonym pracownikom i innym

osobom podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej Stuzby Wigziennej, w kt6rej

organizowany jest uroczysty obiad.

3. Wysoko6c stawki budZetowej normy,,Fo" ustala sig w kwocie stanowiqcej B0%

stawki budZetowej normy,,Fs".

4. Kwotg stawki budzetowej normy ,,Fo" zaokrqgla sig do dziesigtnej czgSci

zlotego w gorq.

S 9. Pracownikom wykonujqcym czynno6ci sluzbowe, o ktorych mowa w $ 3,

przystuguje wyzywienie, jezeli czynno6ci te trwajq:

1) nie dluzej niz dobg iwynoszq:

a) od 8 do 12 godzin przysluguje wyzywienie w wymiarze

50% wysokoSci stawki budzetowej normy,,Fs",

b) ponad 12 godzin - przysluguje pelne wyzywienie;

2) dtuzej niz jednq dobg - za kaZdq dobq przysluguje pelne wyzywienie, a za

niepelnq, ale rozpoczqt4 dobg przystuguje wyzywienie, do czasu faktycznego

zakonczenia tych czynnoSci, w ustalonych ptzez kierownika jednostki

godzi n ach wyd awan ia poszczegol nych posilk6w.

S 10. 1. Pracownikom wykonujqcym czynnosci sluzbowe:

1) zwiqzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w czasie wykonywania

czynnoSci sluzbowych efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej

2000 kcal (8375 kJ) u mqzczyzn i powyzej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet;
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2) zwiqzane z wysitkiem fizycznym, powodujqcym w czasie wykonywania

czynno5ci sluzbowych efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej

1500 kcal (6280 kJ) u mqhczyzn i powyzej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,

wykonywanych w pomieszczeniach zamkniqtych, w ktorych ze wzglgdow

technologicznych utrzymuje siq stale temperatura ponizej 10'C lub wskaZnik

obciqzenia termicznego (WBGT) wynosi powyzej 25"C;

3) zwiqzane z wysitkiem fizycznym, powodujEcym w czasie wykonywania

czynnoSci sluzbowych efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej

1500 kcal (6280 kJ) u mqZczyzn i powyzej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,

wykonywanych na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy

uwa2a sig okres od dnia 1 l istopada do dnia 31 marca

- przysluguje norma ,,Pf', w dniach wykonywania tych czynnoSci.

2. Posilki sporzqdzone wedlug normy ,,Pf' powinny zawierac okolo 50-55%

wgglowodanow, 30-35% tluszczow, 15o/o biatek oraz posiadac warto6c kalorycznq

okolo 1000 kcal.

S 11. 1 . Pracownikom wykonujqcym czynnosci sluzbowe:

1) w warunkach goracego mikroklimatu, charakteryzujqcego sie warto6ciq

wska2nika obciqzenia termicznego (WBGT) powyzej 25'C;

2) w warunkach mikroklimatu zimnego charakteryzujqcego sie warto6ci4

wska2nika sity chtodzqcej powietrza (WCl) powyzej 1000;

3) przy pracach na otwarlej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej

10"C lub powyzej 25'C;

4) ptzy Wacach zwiqzanych z wysilkiem fizycznym, powodujqcym w czasie

wykonywania czynnoSci stuzbowych efektywny wydatek energetyczny

organizmu powyzej 1500 kcal (6280 kJ) u mq2czyzn i powyzej 1000 kcal

(4187 kJ) u kobiet;

5) na stanowiskach pracy, na kt6rych temperatura spowodowana warunkami

atm osfe ryczn ym i p rzekr acza 28" C

- zapewnia siq napoje wedlug normy ,,Pf', w dniach wykonywania tych czynno6ci.

2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, pracownicy otrzymujE napoje

w niezbgdnej iloSci, w temperalurze odpowiedniej do warunk6w pelnienia sluzby,

a w przypadku, o kt6rym mowa w ust. 1 pkt '1, wzbogacone o sole mineralne

i witaminy.
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S l2.WysokoSc stawki budzetowej normy ,,Pf'wynosi 3,20 zl.

S 13. 1. Pracownikom, w czasie wykonywania czynno6ci stuZbowych szefa kuchni

w o5rodku, przyslugujq posilki wydawane w godzinach wykonywania tych czynno6ci,

wedlug dom inujqcej normy wyzywienia.

2. Pracownikom, w czasie wykonywania czynno6ci stuzbowych szefa kuchni

w zakladach karnych i aresztach sledczych, przyslugujq positki wydawane

w godzinach wykonywania tych czynnoSci, wedlug dominujqcej normy wyzywienia

przygotowanej dla osadzonych.

S 14. 1. Dopuszcza sig przekroczenia dziennej stawki budzetowej, kazdej z norm

wyzywienia do (+7-;1 go7o.

2. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, zwiqzanych z sezonowoSciE

wystqpowania artykul6w spozywczych na rynku i zroZnicowaniem cen w zalezno5ci

od pory roku, dopuszcza siQ przekroczenia stawki budzetowej, kazdej z norm

wyZywienia do (+l-)25%, pod warunkiem nie pogorszenia jako6ci wyZywienia.

Decyzjg w tym zakresie podejmuje kierownik jednostki na wniosek osoby

nadzorujqcej sluzbq zywno6ciowq.

3. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Generalny Stuzby

Wigziennej, na wniosek kierownika jednostki, moze wyrazi6, zgodq na podwyzszenie

stawki budzetowej norm wyzywienia ,,Fs" nie wigcej niz o 80%.

4. Przekroczenia dziennych stawek budzetowych, kazdej z norm wyzywienia

rozlicza siq w tej samej normie.

5. Przekroczenia stawki dziennej, o ktorych mowa w ust. 3, na koniec roku

sprawozdawczego uwala sig za szkodg w majqtku Stuzby Wigziennej.

S l5.Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania, zmocEobowiqzujqcq od

dnia '1 stycznia 2011 r.

Wigziennej

Wtodarski


