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Na podstawie art. 112 ust. 12 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168,
poz. 1323) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) rozk∏ad czasu s∏u˝by;

2) sposób ustalania wysokoÊci uposa˝enia za prze-
d∏u˝ony czas s∏u˝by;

3) tryb udzielania czasu wolnego za przed∏u˝ony
czas s∏u˝by albo wyp∏acania uposa˝enia za prze-
d∏u˝ony czas s∏u˝by;

4) sposób prowadzenia ewidencji czasu s∏u˝by.

§ 2. 1. W jednostkach organizacyjnych S∏u˝by Cel-
nej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”,
wprowadza si´ 8-godzinny czas s∏u˝by od poniedzia∏-
ku do piàtku.

2. Kierownik urz´du ustala godziny rozpocz´cia
i zakoƒczenia s∏u˝by oraz godziny rozpocz´cia i zakoƒ-
czenia pory nocnej, obejmujàcej 8 godzin mi´dzy go-
dzinami 2100 a 700.

3. W przypadkach uzasadnionych specyfikà s∏u˝by
i jej organizacjà dopuszczalne jest: 

1) ustalenie czasu s∏u˝by w wymiarze do 12 godzin
na dob´;

2) pe∏nienie s∏u˝by w soboty, niedziele i Êwi´ta.

4. Funkcjonariuszowi celnemu, zwanemu dalej
„funkcjonariuszem”, mo˝na ustaliç indywidualny roz-
k∏ad czasu s∏u˝by lub godziny rozpocz´cia i zakoƒcze-
nia s∏u˝by:

1) z urz´du — je˝eli jest to podyktowane szczególny-
mi potrzebami s∏u˝by lub sposobem pe∏nienia
s∏u˝by;

2) na pisemny wniosek funkcjonariusza — o ile nie
wp∏ynie to negatywnie na funkcjonowanie  jed-
nostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pe∏-
ni s∏u˝b´. 

§ 3. 1. Kierownik urz´du lub upowa˝niona przez
niego osoba, w przypadkach, o których mowa w § 2
ust. 3 i 4, ustala harmonogram s∏u˝by.

2. Harmonogram s∏u˝by ustala si´ na okres nie
krótszy ni˝ jeden miesiàc.

3. Z harmonogramem s∏u˝by nale˝y zapoznaç
funkcjonariusza z co najmniej 7-dniowym wyprzedze-
niem, w sposób przyj´ty w jednostce organizacyjnej. 

4. W uzasadnionych przypadkach harmonogram
s∏u˝by mo˝e ulec zmianie w trakcie okresu, którego
dotyczy.

§ 4. 1. Funkcjonariusz pe∏niàcy s∏u˝b´ wed∏ug roz-
k∏adu ustalonego w sposób okreÊlony w § 2 ust. 3 i 4
ma prawo do dni wolnych od s∏u˝by w liczbie wynika-
jàcej z sumy dni obejmujàcej co najmniej soboty, nie-
dziele i Êwi´ta przypadajàce w okresie rozliczenio-
wym.

2. Funkcjonariusz, który pe∏ni s∏u˝b´ w niedziel´,
powinien korzystaç co najmniej raz na trzy tygodnie
z niedzieli wolnej od s∏u˝by.

§ 5. 1. Norm´ godzin czasu s∏u˝by w przyj´tym
okresie rozliczeniowym oblicza si´:

1) mno˝àc 40 godzin przez liczb´ tygodni przypada-
jàcà w przyj´tym okresie rozliczeniowym, a na-
st´pnie

2) dodajàc do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 go-
dzin i liczby dni pozosta∏ych do koƒca okresu roz-
liczeniowego, przypadajàcych od poniedzia∏ku do
piàtku.

2. Norma, o której mowa w ust. 1, ulega obni˝e-
niu:

1) o 8 godzin za ka˝de Êwi´to wyst´pujàce w okresie
rozliczeniowym i przypadajàce w innym dniu ni˝
niedziela;

2) o liczb´ godzin usprawiedliwionej nieobecnoÊci
funkcjonariusza w s∏u˝bie, zgodnie z przepisami
prawa pracy, w przyj´tym okresie rozliczeniowym.

§ 6. 1. W przypadku skierowania funkcjonariusza
na szkolenie, gdy czas trwania szkolenia jest d∏u˝szy
ni˝ ustalony dla funkcjonariusza w tym dniu czas pe∏-
nienia s∏u˝by, czas uczestnictwa w szkoleniu wykra-
czajàcy poza ustalony w tym dniu czas pe∏nienia s∏u˝-
by stanowi przed∏u˝ony czas pe∏nienia s∏u˝by tego
funkcjonariusza. Przepisy § 12 i 13 stosuje si´ odpo-
wiednio.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku skierowania funkcjonariusza na szkolenie
w dniu wolnym od s∏u˝by.

§ 7. Czas s∏u˝by funkcjonariusza:

1) pe∏niàcego s∏u˝b´ na stanowisku, na którym wy-
st´pujà przekroczenia najwy˝szych dopuszczal-
nych st´˝eƒ i nat´˝eƒ czynników szkodliwych,
okreÊlonych w przepisach odr´bnych,

2) kobiety w cià˝y,

3) opiekujàcego si´ dzieckiem do 4 lat, bez zgody
funkcjonariusza,
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 paêdziernika 2009 r.

w sprawie rozk∏adu czasu s∏u˝by funkcjonariuszy celnych

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
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4) b´dàcego jedynym opiekunem dziecka do 18 lat
lub osoby wymagajàcej sta∏ej opieki, bez zgody
funkcjonariusza

— nie mo˝e przekraczaç 8 godzin na dob´.

§ 8. Funkcjonariusz, do którego obowiàzków nale-
˝y kierowanie pojazdem samochodowym, mo˝e pe∏-
niç s∏u˝b´ do 12 godzin na dob´, w tym kierowaç po-
jazdem nie wi´cej ni˝ 10 godzin. Po 6 godzinach nie-
przerwanego prowadzenia pojazdu funkcjonariusz
jest obowiàzany wykorzystaç przerw´ trwajàcà co naj-
mniej 30 minut, która mo˝e byç zastàpiona przerwami
trwajàcymi co najmniej po 15 minut ka˝da, wykorzy-
stanymi w okresie prowadzenia pojazdu.

§ 9. 1. Do czasu s∏u˝by trwajàcej:

1) 8 godzin wlicza si´ 20 minut przerwy;

2) od 8 do 12 godzin wlicza si´ 30 minut przerwy;

3) powy˝ej 12 godzin wlicza si´ 45 minut przerwy.

2. Funkcjonariuszowi, który pe∏ni s∏u˝b´ w nieko-
rzystnych warunkach atmosferycznych, bezpoÊredni
prze∏o˝ony funkcjonariusza mo˝e przed∏u˝yç czas
przerw:

1) do 30 minut w s∏u˝bie trwajàcej 8 godzin;

2) do 45 minut w s∏u˝bie trwajàcej od 8 do 12 godzin;

3) do 60 minut w s∏u˝bie trwajàcej powy˝ej 12 go-
dzin. 

3. Do funkcjonariusza pe∏niàcego s∏u˝b´ na stano-
wisku, o którym mowa w § 7 pkt 1, przepis ust. 2
pkt 1 stosuje si´ odpowiednio.

§ 10. Do czasu s∏u˝by w systemie zmianowym kie-
rownik urz´du wlicza czas niezb´dny do bezpoÊred-
niego przygotowania do s∏u˝by i jej zdania, w szcze-
gólnoÊci przyj´cia lub zdania dokumentacji z przebie-
gu s∏u˝by i wyposa˝enia, nie d∏u˝szy ni˝ 30 minut. 

§ 11. 1. Kierownik urz´du mo˝e ustaliç dniem wol-
nym od s∏u˝by dzieƒ s∏u˝by przypadajàcy mi´dzy
dniami wolnymi od s∏u˝by, pod warunkiem zapewnie-
nia p∏ynnoÊci funkcjonowania podleg∏ych jednostek
organizacyjnych, wyznaczajàc w zamian inny dzieƒ
s∏u˝by. 

2. O ustaleniu dnia wolnego od s∏u˝by oraz o wy-
znaczonych dniach s∏u˝by nale˝y poinformowaç funk-
cjonariusza co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem,
w sposób przyj´ty w jednostce organizacyjnej.

3. Kierownik urz´du informuje, co najmniej
z 7-dniowym wyprzedzeniem, ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych o ustaleniu dnia wol-
nego od s∏u˝by oraz o wyznaczonych dniach s∏u˝by
w podleg∏ych jednostkach organizacyjnych.

§ 12. 1. Czas wolny za przed∏u˝ony czas s∏u˝by
mo˝e byç wykorzystany:

1) najpóêniej do zakoƒczenia okresu rozliczeniowego
nast´pujàcego po okresie rozliczeniowym, w któ-
rym funkcjonariusz pe∏ni∏ s∏u˝b´ w przed∏u˝onym
czasie;

2) w okresie bezpoÊrednio poprzedzajàcym urlop
wypoczynkowy lub po jego ukoƒczeniu.

2. Czas wolny za przed∏u˝ony czas s∏u˝by, w przy-
padku braku mo˝liwoÊci zapewnienia 11 godzin nie-
przerwanego odpoczynku w danej dobie, na wniosek
funkcjonariusza jest udzielany: 
1) bezpoÊrednio po s∏u˝bie pe∏nionej w przed∏u˝o-

nym czasie s∏u˝by;
2) w terminie 14 dni od dnia zakoƒczenia s∏u˝by pe∏-

nionej w przed∏u˝onym czasie s∏u˝by. 

3. Wniosek o udzielenie czasu wolnego sk∏ada si´
do bezpoÊredniego prze∏o˝onego.

§ 13. 1. Uposa˝enie za przed∏u˝ony czas s∏u˝by
ustala si´ na podstawie godzinowej stawki uposa˝e-
nia nale˝nego w miesiàcu, w którym nastàpi∏ przed∏u-
˝ony czas s∏u˝by.

2. Godzinowà stawk´ uposa˝enia, o której mowa
w ust. 1, ustala si´, dzielàc miesi´czne uposa˝enie
przez norm´ godzin czasu s∏u˝by w danym miesiàcu.

3. Norm´ godzin czasu s∏u˝by w danym miesiàcu,
o której mowa w ust. 2, oblicza si´:

1) mno˝àc 40 godzin przez liczb´ tygodni przypada-
jàcà w danym miesiàcu, a nast´pnie

2) dodajàc do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 go-
dzin i liczby dni pozosta∏ych do koƒca danego mie-
siàca przypadajàcych od poniedzia∏ku do piàtku.

4. Norma, o której mowa w ust. 3, ulega obni˝eniu
o 8 godzin za ka˝de Êwi´to wyst´pujàce w danym
miesiàcu i przypadajàce w innym dniu ni˝ niedziela.

5. Wniosek o wyp∏at´ uposa˝enia sk∏ada si´ do
kierownika urz´du, za poÊrednictwem bezpoÊrednie-
go prze∏o˝onego, w terminie 14 dni po dniu zakoƒcze-
nia okresu rozliczeniowego. Wniosek powinien zawie-
raç w szczególnoÊci liczb´ godzin przed∏u˝onego cza-
su s∏u˝by, za które funkcjonariusz chce uzyskaç upo-
sa˝enie, oraz dat´ ich powstania.

§ 14. 1. Ewidencj´ czasu s∏u˝by prowadzi si´ od-
r´bnie dla ka˝dego funkcjonariusza. Ewidencj´ czasu
s∏u˝by udost´pnia si´ funkcjonariuszowi na jego ˝à-
danie. Ewidencje czasu s∏u˝by mogà byç prowadzone
w formie elektronicznej, o ile zapewniona jest mo˝li-
woÊç dokonywania wydruków zawierajàcych infor-
macje, o których mowa w ust. 2.

2. W ewidencji czasu s∏u˝by ujmuje si´ w szczegól-
noÊci godziny s∏u˝by oraz informacje o urlopach,
zwolnieniach lekarskich, podró˝ach s∏u˝bowych, szko-
leniach, zwolnieniach od s∏u˝by, innych usprawiedli-
wionych nieobecnoÊciach, zgodnie z przepisami pra-
wa pracy, oraz o nieusprawiedliwionych nieobecno-
Êciach w s∏u˝bie, a tak˝e informacje o przed∏u˝onym
czasie s∏u˝by i otrzymanym z tego tytu∏u czasie wol-
nym lub uposa˝eniu.

§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 paêdziernika 2009 r.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2000 r. w spra-
wie szczegó∏owych zasad ustalania rozk∏adu czasu s∏u˝by
funkcjonariuszy celnych (Dz. U. Nr 29, poz. 363, z 2002 r.
Nr 43, poz. 397, z 2005 r. Nr 187, poz. 1570 oraz z 2008 r.
Nr 217, poz. 1386), które na podstawie art. 242 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U.
Nr 168, poz. 1323) traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszego rozporzàdzenia.
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