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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 grudnia 2009 r.
w sprawie bezp∏atnego wy˝ywienia ˝o∏nierzy zawodowych i kandydatów na ˝o∏nierzy zawodowych
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 w zwiàzku
z art. 132 ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie
wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 141, poz. 892, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla przypadki, w których
˝o∏nierzom zawodowym i kandydatom na ˝o∏nierzy
zawodowych przys∏uguje bezp∏atne wy˝ywienie,
i normy tego wy˝ywienia.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) zasadniczej normie wy˝ywienia — nale˝y przez to
rozumieç iloÊç Êrodków spo˝ywczych przys∏ugujàcà ˝o∏nierzowi zawodowemu lub kandydatowi na
˝o∏nierza zawodowego w ciàgu doby;
2) dodatkowej normie wy˝ywienia — nale˝y przez to
rozumieç iloÊç Êrodków spo˝ywczych lub napoju
przys∏ugujàcà ˝o∏nierzowi zawodowemu lub kandydatowi na ˝o∏nierza zawodowego w ciàgu doby,
jako uzupe∏nienie zasadniczej normy wy˝ywienia
albo jako oddzielny posi∏ek lub porcja napoju;
3) dominujàcej normie wy˝ywienia — nale˝y przez
to rozumieç zasadniczà norm´ wy˝ywienia, wed∏ug której jest ˝ywiona najwi´ksza grupa ˝o∏nierzy z wszystkich ˝ywionych w danej jednostce
wojskowej;
4) wartoÊci pieni´˝nej normy wy˝ywienia — nale˝y
przez to rozumieç wartoÊç normatywnych Êrodków spo˝ywczych, w Êrednich cenach zakupu,
wchodzàcych w sk∏ad zasadniczej lub dodatkowej
normy wy˝ywienia;
5) kursach lub szkoleniach — nale˝y przez to rozumieç zaj´cia szkoleniowe uj´te w planie rocznym,
zatwierdzonym przez w∏aÊciwego dowódc´;
6) szkoleniach w garnizonie — nale˝y przez to rozumieç szkolenia taktyczne, taktyczno-specjalne oraz
ogniowe, wynikajàce z programów szkolenia i zawarte w diagramach szkolenia;
7) çwiczeniach w garnizonie — nale˝y przez to rozumieç zaj´cia szkoleniowe z zakresu szkolenia dowództw i sztabów, uj´te w rocznym planie zasadniczych przedsi´wzi´ç jednostki wojskowej, po∏àczone z przebywaniem ˝o∏nierzy zawodowych
w miejscach pe∏nienia s∏u˝by;
8) sportowcach wojskowych — nale˝y przez to rozumieç ˝o∏nierzy zawodowych lub kandydatów na
˝o∏nierzy zawodowych uczestniczàcych w zgrupowaniach przygotowawczych i zawodach sportowych, organizowanych zgodnie z planem szkolenia od zwiàzku taktycznego wzwy˝;
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1288 i Nr 208,
poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 79, poz. 669
i Nr 161, poz. 1278.

9) 50 % zasadniczej normy wy˝ywienia — nale˝y
przez to rozumieç wartoÊç pieni´˝nà zasadniczej
normy wy˝ywienia planowanej w formie jednego
posi∏ku;
10) turnusie rehabilitacyjnym z „treningiem psychologicznym” — nale˝y przez to rozumieç proces adaptacji, po powrocie do kraju, ˝o∏nierzy zawodowych, którzy wykonywali zadania poza granicami
paƒstwa;
11) dy˝urach bojowych — nale˝y przez to rozumieç
pozostawanie pododdzia∏ów, zespo∏ów, za∏óg
i obsad w gotowoÊci do natychmiastowego podj´cia realizacji dzia∏aƒ wynikajàcych z zadaƒ postawionych jednostce wojskowej w planach jej
u˝ycia, zgodnie z decyzjà Ministra Obrony Narodowej lub rozkazem Szefa Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego, po∏àczone z przebywaniem
w miejscu pe∏nienia s∏u˝by, z wy∏àczeniem dy˝urów etatowych;
12) dy˝urach ratowniczych — nale˝y przez to rozumieç planowe pozostawanie w gotowoÊci wydzielonych si∏ i Êrodków, zgodnie z decyzjà Ministra
Obrony Narodowej lub rozkazem Szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego, w celu udzielenia
pomocy za∏ogom statków powietrznych, jednostek p∏ywajàcych lub udzia∏u specjalistycznych
grup ratowniczych w identyfikacji i likwidacji zdarzeƒ zwiàzanych z uwolnieniem toksycznych Êrodków przemys∏owych lub wypadków radiacyjnych
i likwidacji ich skutków.
§ 3. 1. ˚o∏nierzom zawodowym i kandydatom na
˝o∏nierzy zawodowych uprawnionym do bezp∏atnego
wy˝ywienia przys∏uguje ono wed∏ug nast´pujàcych
norm wy˝ywienia:
1) zasadniczych:
a) ˝o∏nierskiej — 010,
b) szkolnej — 020,
c) specjalnej — 030,
d) operacyjnej — 040 lub 044;
2) dodatkowych:
a) ogólnej — 110,
b) chleba — 111,
c) napoju — 160;
3) polowych paczkowanych:
a) indywidualnej suchej — S,
b) skoncentrowanej làdowej — PS-làd,
c) skoncentrowanej morskiej — PS-m.
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2. Sk∏ad iloÊciowy i asortyment Êrodków spo˝ywczych zawartych w zasadniczych oraz dodatkowych
normach wy˝ywienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1
i 2, okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

3. ˚o∏nierzowi zawodowemu i kandydatowi na ˝o∏nierza zawodowego przys∏uguje wy˝ywienie w naturze w iloÊci podwójnej zasadniczej normy wy˝ywienia:

3. Sk∏ad iloÊciowy i asortyment Êrodków spo˝ywczych zawartych w polowych paczkowanych normach
wy˝ywienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, okreÊlajà
przepisy o normalizacji.

1) w przypadkach uniemo˝liwiajàcych stawienie si´
w miejscu wydawania posi∏ków — do czterdziestu
oÊmiu godzin;

4. Do pobierania próbek ˝ywnoÊci, o których mowa w przepisach o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia, w sto∏ówce wojskowej, wydziela si´ codziennie,
na ka˝dy obiekt przygotowujàcy posi∏ki w ramach stosowanych norm wy˝ywienia, Êrodki spo˝ywcze o wartoÊci pieni´˝nej 150 % normy, o której mowa w ust. 1
pkt 2 lit. a.
5. Przez sto∏ówk´ wojskowà, o której mowa
w ust. 4, nale˝y rozumieç obiekt stacjonarny lub polowy punkt ˝ywienia zbiorowego ˝o∏nierzy zawodowych
i kandydatów na ˝o∏nierzy zawodowych oraz obiekt
˝ywienia na okr´cie, w którym przygotowuje si´ posi∏ki wed∏ug zasadniczych i dodatkowych norm wy˝ywienia.
6. ˚o∏nierze zawodowi i kandydaci na ˝o∏nierzy zawodowych mogà otrzymywaç bezp∏atne wy˝ywienie
wed∏ug:
1) zasadniczych norm wy˝ywienia, w formie:
a) posi∏ków przyrzàdzanych w sto∏ówkach wojskowych,
b) suchego prowiantu,
c) suchego prowiantu w zamian za cz´Êci norm
wy˝ywienia niezrealizowane w formie, o której
mowa w lit. a,
d) posi∏ków przyrzàdzanych na zlecenie przez inne
zak∏ady ˝ywienia zbiorowego,
e) równowa˝nika pieni´˝nego;
2) dodatkowych norm wy˝ywienia, w formie:
a) posi∏ków, o których mowa w pkt 1 lit. a i d,
b) suchego prowiantu,
c) napoju,
d) równowa˝nika pieni´˝nego.
§ 4. 1. ˚o∏nierze zawodowi i kandydaci na ˝o∏nierzy zawodowych uprawnieni do wy˝ywienia wed∏ug
ró˝nych norm wy˝ywienia otrzymujà wy˝ywienie wed∏ug jednakowej dla wszystkich normy, je˝eli ich wy˝ywienie przygotowywane jest w jednej sto∏ówce
wojskowej, a warunki techniczno-organizacyjne uniemo˝liwiajà przygotowywanie posi∏ków wed∏ug ró˝nych norm.
2. Je˝eli norma wy˝ywienia, o której mowa
w ust. 1, jest ni˝sza od przys∏ugujàcej, ˝o∏nierzowi zawodowemu lub kandydatowi na ˝o∏nierza zawodowego wydaje si´ uzupe∏niajàcy posi∏ek, odpowiadajàcy
ró˝nicy wartoÊci pieni´˝nych tych norm.

2) w pierwszej dobie mobilizacyjnego rozwini´cia
jednostki wojskowej — w warunkach uzasadnionych wzgl´dami organizacyjnymi;
3) w przypadkach planowych rotacji zapasów ˝ywnoÊci w polskich kontyngentach wojskowych, uzasadnionych wzgl´dami organizacyjnymi.
4. Normy wy˝ywienia w formie posi∏ków lub suchego prowiantu niewykorzystane w terminie przeznaczonym na ich realizacj´ — nie podlegajà wydaniu.
§ 5. ˚o∏nierzom zawodowym, którzy biorà bezpoÊredni udzia∏ w çwiczeniach prowadzonych z udzia∏em ˝o∏nierzy paƒstw obcych, przys∏uguje wy˝ywienie
wed∏ug norm, standardów jakoÊciowych i organizacyjnych ustalonych dla ˝o∏nierzy tych paƒstw, je˝eli sà
one korzystniejsze od wy˝ywienia, o którym mowa
w § 12 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 lit. d.
§ 6. ˚o∏nierzom zawodowym i kandydatom na ˝o∏nierzy zawodowych zatrzymanym oraz osadzonym
w izbach zatrzymaƒ utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej przys∏uguje wy˝ywienie wed∏ug zasadniczej normy wy˝ywienia ˝o∏nierskiej — 010.
§ 7. Wy˝ywienie wed∏ug zasadniczej normy wy˝ywienia szkolnej — 020 przys∏uguje ˝o∏nierzom zawodowym:
1) wchodzàcym w sk∏ad za∏óg jednostek p∏ywajàcych Marynarki Wojennej — w dniach wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych;
2) wykonujàcym skoki ze spadochronem bàdê nurkowanie zgodnie z kartà opisu stanowiska s∏u˝bowego oraz planem szkolenia i obowiàzujàcymi programami szkolenia w jednostkach wojskowych
organizujàcych te skoki albo nurkowanie —
w dniach wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych;
3) pe∏niàcym s∏u˝b´ w Jednostce Wojskowej
Nr 2305 — w dniach wykonywania obowiàzków
s∏u˝bowych;
4) pe∏niàcym s∏u˝b´ w Jednostce Wojskowej
Nr 4026 i Nr 4101 — w czasie pe∏nienia dy˝urów
bojowych;
5) w czasie:
a) uczestniczenia w çwiczeniach, szkoleniach
w garnizonie lub aktywowaniu systemu zarzàdzania kryzysowego trwajàcych powy˝ej oÊmiu
godzin — w wymiarze 50 % tej normy, a powy˝ej dwunastu godzin — w pe∏nym wymiarze tej
normy,
b) uczestniczenia w çwiczeniach poza garnizonem
i rekonesansach,
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c) uczestniczenia w çwiczeniach lub szkoleniach
na terenie poligonu i w zgrupowaniach defiladowych,
d) pe∏nienia dy˝urów bojowych, dy˝urów ratowniczych, udzia∏u w zwalczaniu kl´sk ˝ywio∏owych
i likwidacji ich skutków, dzia∏aniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych oraz ratowaniu ˝ycia ludzkiego, a tak˝e w oczyszczaniu
terenów z materia∏ów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich
unieszkodliwianiu;
6) szkolonym w miejscowoÊci zamieszkania — pod
warunkiem zakwaterowania na terenie jednostki
wojskowej prowadzàcej szkolenie;
7) skierowanym na szkolenie do miejscowoÊci nieb´dàcej ich miejscem zamieszkania — w dniach
przebywania w tej miejscowoÊci;
8) odbywajàcym praktyk´ w miejscowoÊci nieb´dàcej ich miejscem zamieszkania — w dniach przebywania w tej miejscowoÊci;
9) sportowcom wojskowym delegowanym na zgrupowania i zawody;
10) szkolonym w zwiàzku ze skierowaniem do pe∏nienia s∏u˝by w misji pokojowej organizacji mi´dzynarodowej lub si∏ wielonarodowych — przed wyjazdem, od dnia rozpocz´cia przygotowania poza
rejonem stacjonowania jednostki wojskowej,
w której pe∏nià s∏u˝b´, do dnia przekroczenia granicy paƒstwowej Rzeczypospolitej Polskiej;
11) skierowanym do pe∏nienia s∏u˝by w charakterze
obserwatorów wojskowych lub osób posiadajàcych status obserwatorów wojskowych w misjach
pokojowych organizacji mi´dzynarodowych i si∏
wielonarodowych albo wyznaczonym na stanowiska s∏u˝bowe w polskich przedstawicielstwach
wojskowych przy organizacjach mi´dzynarodowych, przy mi´dzynarodowych dowództwach
wojskowych i w ich strukturach organizacyjnych
— w czasie przewozu, w zwiàzku z rozpocz´ciem
i zakoƒczeniem s∏u˝by:
a) z kraju do miejsca pe∏nienia s∏u˝by — od dnia
przekroczenia granicy paƒstwowej Rzeczypospolitej Polskiej,
b) z powrotem do kraju z miejsca pe∏nienia s∏u˝by
— do dnia przekroczenia granicy paƒstwowej
Rzeczypospolitej Polskiej
— w wymiarze 200 % tej normy, w przypadkach,
w których wyp∏ata równowa˝nika pieni´˝nego,
okreÊlonego w odr´bnych przepisach, nie jest celowa;
12) skierowanym na turnus rehabilitacyjny z „treningiem psychologicznym” w wojskowych oÊrodkach szkoleniowo-kondycyjnych — w dniach przebywania w oÊrodku, bez mo˝liwoÊci wyp∏aty równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za wy˝ywienie;
13) pe∏niàcym s∏u˝b´ w etatowych pododdzia∏ach reprezentacyjnych Wojska Polskiego i rodzajów Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Orkiestrze
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, orkiestrach
reprezentacyjnych rodzajów Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Szwadronie Kawalerii Wojska
Polskiego — w wymiarze 50 % tej normy
w dniach wykonywania zadaƒ reprezentacyjnych.
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§ 8. Wy˝ywienie wed∏ug zasadniczej normy wy˝ywienia ˝o∏nierskiej — 010 albo szkolnej — 020 przys∏uguje ˝o∏nierzom zawodowym:
1) zajmujàcym stanowiska s∏u˝bowe bezpoÊrednio
zwiàzane z organizacjà ˝ywienia ˝o∏nierzy i sprawujàcym nad nià merytoryczny nadzór lub zast´pujàcym w pe∏nieniu tych obowiàzków — w formie posi∏ków wydawanych w czasie wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych, wed∏ug dominujàcej
normy wy˝ywienia;
2) zajmujàcym stanowiska s∏u˝bowe kierowników
i zast´pców kierowników sto∏ówek wojskowych
oraz kucharzy i kucharzy instruktorów — w formie
posi∏ków wydawanych w czasie wykonywania
obowiàzków s∏u˝bowych, wed∏ug dominujàcej
normy wy˝ywienia stosowanej w tej sto∏ówce;
3) pe∏niàcym nieetatowe ca∏odobowe s∏u˝by wewn´trzne i garnizonowe, wed∏ug dominujàcej normy wy˝ywienia;
4) lekarzom wojskowym kontrolujàcym jakoÊç posi∏ków w jednostkach wojskowych prowadzàcych
gospodark´ kuchennà — w formie jednego posi∏ku dziennego, wed∏ug dominujàcej normy wy˝ywienia.
§ 9. 1. Wy˝ywienie wed∏ug zasadniczej normy wy˝ywienia szkolnej — 020 przys∏uguje kandydatom na
˝o∏nierzy zawodowych, z zastrze˝eniem § 19, przez
czas pe∏nienia s∏u˝by kandydackiej.
2. Wy˝ywienie wed∏ug zasadniczej normy wy˝ywienia szkolnej — 020 przys∏uguje, w wymiarze
200 % tej normy, kandydatom na ˝o∏nierzy zawodowych w przypadkach:
1) odbywania krajowej podró˝y s∏u˝bowej;
2) wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych na terenie garnizonu w warunkach uniemo˝liwiajàcych korzystanie z posi∏ków w sto∏ówkach wojskowych.
§ 10. Kandydatom na ˝o∏nierzy zawodowych przys∏uguje uroczysty posi∏ek przygotowywany, zgodnie
z jad∏ospisem dekadowym, wed∏ug zasadniczej normy wy˝ywienia szkolnej — 020:
1) w dniu 24 grudnia i pierwszym dniu Wielkanocy;
2) w dniu 31 grudnia albo 1 stycznia, Âwi´ta Narodowego Trzeciego Maja i Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci;
3) w dniu Âwi´ta Wojska Polskiego, w Dniu Podchorà˝ego, w dniu Êwi´ta rodzaju Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, rodzaju wojska i s∏u˝by
oraz jednostki wojskowej;
4) w dniu wr´czenia sztandaru, nadania imienia patrona jednostce wojskowej i oficjalnego rozwiàzania jednostki wojskowej;
5) w dniu przysi´gi wojskowej.
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§ 11. Wy˝ywienie wed∏ug zasadniczej normy wy˝ywienia specjalnej — 030 przys∏uguje ˝o∏nierzom zawodowym:
1) zaliczonym do personelu latajàcego na sprz´cie
innym ni˝ bojowe samoloty odrzutowe i wykonujàcym loty zgodnie z programem szkolenia;
2) wchodzàcym w sk∏ad zespo∏u lub grupy poszukiwawczo-ratowniczej — w dniach pe∏nienia dy˝uru
ratowniczego;
3) etatowym instruktorom spadochronowym, wykonujàcym czynnoÊci instruktorskie zgodnie z programem szkolenia — w dniach wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych.
§ 12. 1. Wy˝ywienie wed∏ug zasadniczej normy
wy˝ywienia operacyjnej — 040 przys∏uguje ˝o∏nierzom zawodowym:
1) wchodzàcym w sk∏ad za∏óg okr´tów podwodnych
— w czasie rejsów;
2) uczestniczàcym w çwiczeniach wojskowych odbywanych w kraju wspólnie z ˝o∏nierzami paƒstw
obcych, z zastrze˝eniem § 5;
3) skierowanym do pe∏nienia s∏u˝by w sk∏adzie polskich kontyngentów wojskowych w misjach pokojowych organizacji mi´dzynarodowych lub si∏ wielonarodowych oraz w kwaterach g∏ównych, dowództwach i sztabach tych misji — od nast´pnego
dnia po przekroczeniu granicy paƒstwowej Rzeczypospolitej Polskiej do dnia jej przekroczenia
w drodze powrotnej;
4) jednostek wojskowych skierowanych poza granice paƒstwa w celu udzia∏u w:
a) konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia si∏
paƒstwa lub paƒstw sojuszniczych,
b) misji pokojowej,
c) akcji zapobie˝enia aktom terroryzmu lub ich
skutkom,
d) çwiczeniach wojskowych, z zastrze˝eniem § 5,
e) szkoleniu,
f) akcjach ratowniczych, poszukiwawczych, humanitarnych i antyterrorystycznych,
g) przedsi´wzi´ciach reprezentacyjnych;
5) zaliczonym do personelu latajàcego:
a) wykonujàcym loty, zgodnie z programem szkolenia, na bojowych samolotach odrzutowych,
b) przebywajàcym w wojskowych oÊrodkach szkoleniowo-kondycyjnych.
2. Wy˝ywienie wed∏ug zasadniczej normy wy˝ywienia operacyjnej — 040 przys∏uguje:
1) kandydatom na ˝o∏nierzy zawodowych szkolonym
na stanowiska przewidziane dla personelu latajàcego — w okresie wykonywania lotów;
2) sportowcom wojskowym, delegowanym na zgrupowania i zawody o randze mi´dzynarodowej.
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§ 13. 1. ˚o∏nierzom zawodowym zaliczonym do
personelu latajàcego zawieszonym w wykonywaniu
lotów przys∏uguje odpowiednio wy˝ywienie wed∏ug
normy wy˝ywienia, o której mowa w § 11 lub 12,
przez okres szeÊciu miesi´cy od dnia orzeczenia w∏aÊciwej wojskowej komisji lekarskiej o czasowej niezdolnoÊci do s∏u˝by.
2. Dowódca rodzaju Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek w∏aÊciwej wojskowej komisji
lekarskiej, mo˝e przed∏u˝yç ˝o∏nierzom, o których mowa w ust. 1, uprawnienie do wy˝ywienia odpowiednio wed∏ug normy wy˝ywienia wskazanej w § 11 lub
12, na czas nie d∏u˝szy ni˝ szeÊç miesi´cy.
§ 14. Wy˝ywienie wed∏ug zasadniczej normy wy˝ywienia operacyjnej — 044, sk∏adajàcej si´ z utrwalonych Êrodków spo˝ywczych, konserw i koncentratów
spo˝ywczych, przys∏uguje w zamian za wy˝ywienie
wed∏ug normy wy˝ywienia — 040, w ca∏oÊci lub
w formie wybranych posi∏ków, ˝o∏nierzom zawodowym, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 3 i 4.
§ 15. 1. Wy˝ywienie wed∏ug dodatkowej normy
wy˝ywienia ogólnej — 110 przys∏uguje ˝o∏nierzom zawodowym:
1) wchodzàcym w sk∏ad za∏óg jednostek p∏ywajàcych Marynarki Wojennej, w czasie:
a) rejsów, p∏ywania po akwenach portowych trwajàcego co najmniej cztery godziny i pe∏nienia
dy˝urów bojowych w porcie — w wymiarze
100 % tej normy, jako uzupe∏nienie wy˝ywienia
wed∏ug zasadniczej normy wy˝ywienia szkolnej
— 020,
b) rejsów poza Morze Ba∏tyckie oraz wizyt w portach zagranicznych — w wymiarze 70 % tej normy, niezale˝nie od wy˝ywienia, o którym mowa
w lit. a,
c) rejsów okr´tów podwodnych — w wymiarze
70 % tej normy, jako uzupe∏nienie wy˝ywienia
wed∏ug zasadniczej normy wy˝ywienia operacyjnej — 040,
d) stoczniowych remontów jednostek p∏ywajàcych Marynarki Wojennej — w wymiarze
40 % tej normy, jako uzupe∏nienie wy˝ywienia
wed∏ug zasadniczej normy wy˝ywienia szkolnej
— 020;
2) nurkom i p∏etwonurkom oraz szkolonym na te stanowiska — w dniach wykonywania zadaƒ pod wodà, w wymiarze 70 % tej normy, jako uzupe∏nienie
wy˝ywienia wed∏ug zasadniczej normy wy˝ywienia szkolnej — 020;
3) pe∏niàcym s∏u˝b´ w Jednostce Wojskowej Nr 2305:
a) w czasie çwiczeƒ na morzu oraz nurkowania
w innych akwenach — w wymiarze 150 % tej
normy,
b) w czasie çwiczeƒ odbywanych poza garnizonem — w wymiarze 80 % tej normy,
c) w dniach skoszarowania — w wymiarze 40 % tej
normy
— jako uzupe∏nienie wy˝ywienia wed∏ug zasadniczej normy wy˝ywienia szkolnej — 020;
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4) pe∏niàcym s∏u˝b´ w Jednostce Wojskowej
Nr 4026 i Nr 4101 — w dniach pe∏nienia dy˝urów
bojowych — w wymiarze 40 % tej normy, jako
uzupe∏nienie wy˝ywienia wed∏ug zasadniczej normy wy˝ywienia szkolnej — 020;
5) zaliczonym do lotniczego personelu technicznego
— w dniach wykonywania bezpoÊredniej naziemnej technicznej obs∏ugi sprz´tu lotniczego —
w wymiarze 100 % tej normy;

Poz. 1679

1) w pomieszczeniach zamkni´tych, w których temperatura, spowodowana warunkami techniczno-technologicznymi i lokalowymi oraz atmosferycznymi, przekracza 28 °C;
2) na otwartej przestrzeni, przy temperaturze otoczenia powy˝ej 25 °C lub poni˝ej 10 °C;
3) o których mowa w § 7 pkt 5 lit. b—d;
4) sportowcom wojskowym w czasie przebywania
na zgrupowaniach i zawodach sportowych.

6) wchodzàcym w sk∏ad nieetatowych s∏u˝b kierowania i zabezpieczania lotów — w wymiarze
100 % tej normy;

2. Napój w wymiarze 166 % dodatkowej normy
napoju — 160 przys∏uguje ˝o∏nierzom zawodowym:

7) instruktorom praktycznej nauki obs∏ugi sprz´tu
lotniczego — w dniach prowadzenia zaj´ç praktycznych — w wymiarze 100 % tej normy;

1) o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2—4, jako uzupe∏nienie wy˝ywienia wed∏ug zasadniczej normy
wy˝ywienia operacyjnej — 040, z wyjàtkiem wy˝ywienia wed∏ug normy — 044;

8) instruktorom wychowania fizycznego wojskowych
oÊrodków szkoleniowo-kondycyjnych — w dniach
prowadzenia zaj´ç — w wymiarze 100 % tej normy;

2) pe∏niàcym
Nr 2305;

9) etatowym mechanikom-kierowcom — w dniach
obs∏ugi sprz´tu — w wymiarze 40 % tej normy;
10) wykonujàcym zadania okreÊlone w § 7 pkt 5
lit. b—d — w wymiarze 40 % tej normy, jako uzupe∏nienie wy˝ywienia wed∏ug zasadniczej normy
wy˝ywienia szkolnej — 020.
2. ˚o∏nierzom zawodowym, o których mowa w § 8
pkt 2 i 3, przys∏uguje wy˝ywienie wed∏ug dodatkowej
normy wy˝ywienia ogólnej — 110, w wymiarze
40 % tej normy jako uzupe∏nienie zasadniczej normy
wy˝ywienia ˝o∏nierskiej — 010.
3. Wy˝ywienie wed∏ug dodatkowej normy wy˝ywienia ogólnej — 110 przys∏uguje kandydatom na ˝o∏nierzy zawodowych:
1) w dniach, o których mowa w § 10 pkt 1 — w wymiarze 100 % tej normy;
2) w dniach, o których mowa w § 10 pkt 2—5, oraz
pozosta∏ych dniach wolnych od pracy, okreÊlonych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia
1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4,
poz. 28, z póên. zm.2)) — w wymiarze 40 % tej normy;
3) wchodzàcym w sk∏ad za∏óg jednostek p∏ywajàcych Marynarki Wojennej — w przypadkach i wymiarach okreÊlonych w ust. 1 pkt 1;
4) wykonujàcym zadania okreÊlone w § 7 pkt 5
lit. b—d — w wymiarze 40 % tej normy, jako uzupe∏nienie wy˝ywienia wed∏ug zasadniczej normy
wy˝ywienia szkolnej — 020.
§ 16. Dodatkowa norma chleba — 111 przys∏uguje
wy∏àcznie jako uzupe∏nienie norm wy˝ywienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b i c.
§ 17. 1. Napój, wed∏ug dodatkowej normy napoju
— 160, w iloÊci i rodzaju niezb´dnych do zaspokojenia
potrzeb, przys∏uguje ˝o∏nierzom zawodowym i kandydatom na ˝o∏nierzy zawodowych w dniach wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych:
———————
2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1960 r. Nr 51, poz. 297, z 1989 r. Nr 29, poz. 154 oraz
z 1990 r. Nr 28, poz. 159 i 160.

s∏u˝b´

w

Jednostce

Wojskowej

3) pe∏niàcym s∏u˝b´ w Jednostce Wojskowej
Nr 4026 i Nr 4101 — w dniach pe∏nienia dy˝urów
bojowych.
§ 18. 1. ˚o∏nierze zawodowi i kandydaci na ˝o∏nierzy zawodowych, którym przys∏uguje bezp∏atne wy˝ywienie z kilku tytu∏ów, otrzymujà wy˝ywienie tylko
z jednego tytu∏u wed∏ug najkorzystniejszej zasadniczej normy wy˝ywienia oraz jednego najkorzystniejszego wymiaru z przys∏ugujàcych wymiarów dodatkowej normy wy˝ywienia ogólnej — 110.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w razie przys∏ugiwania ˝o∏nierzom zawodowym i kandydatom na ˝o∏nierzy zawodowych kilku wymiarów dodatkowej normy wy˝ywienia ogólnej — 110 w dniach pe∏nienia nieetatowych s∏u˝b wewn´trznych i garnizonowych oraz
w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 1
lit. b i ust. 3 pkt 3.
§ 19. 1. ˚o∏nierzom zawodowym i kandydatom na
˝o∏nierzy zawodowych uprawnionym do bezp∏atnego
wy˝ywienia przys∏uguje bezp∏atne wy˝ywienie, je˝eli
nie przebywajà na leczeniu w publicznych zak∏adach
opieki zdrowotnej.
2. ˚o∏nierzom zawodowym pe∏niàcym s∏u˝b´
w kraju i kandydatom na ˝o∏nierzy zawodowych
uprawnionym do bezp∏atnego wy˝ywienia przys∏uguje bezp∏atne wy˝ywienie, o ile nie sà skierowani w podró˝ s∏u˝bowà poza granicami kraju, na studia lub nauk´ albo kurs za granicà.
§ 20. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2010 r.3)
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
———————
3)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r.
w sprawie bezp∏atnego wy˝ywienia ˝o∏nierzy zawodowych i kandydatów na ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 71, poz. 497, z 2007 r. Nr 188, poz. 1348,
z 2008 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 62, poz. 390 oraz z 2009 r.
Nr 45, poz. 365), które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszego rozporzàdzenia, stosownie do brzmienia art. 9
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy
o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 79, poz. 669 i Nr 161,
poz. 1278).

SK¸AD ILOÂCIOWY I ASORTYMENT ÂRODKÓW SPO˚YWCZYCH ZAWARTYCH W ZASADNICZYCH ORAZ DODATKOWYCH NORMACH WY˚YWIENIA
˚O¸NIERZY ZAWODOWYCH I KANDYDATÓW NA ˚O¸NIERZY ZAWODOWYCH1)

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 11 grudnia 2009 r. (poz. 1679)
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1)

Sk∏ad iloÊciowy i asortyment Êrodków spo˝ywczych zosta∏ okreÊlony dziennie w gramach na osob´.

Uwaga: Liczby w nawiasie oznaczajà wymiar: ()X — w sztukach lub ()* — w litrach.
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