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Na podstawie art. 136 ust. 2 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) normy wy˝ywienia;

2) przypadki, w których funkcjonariusz celny, zwany
dalej „funkcjonariuszem”, otrzymuje wy˝ywienie
lub równowa˝nik pieni´˝ny w zamian za wy˝ywie-
nie, zwany dalej „równowa˝nikiem”;

3) wysokoÊç równowa˝nika;

4) sposób ustalania wartoÊci pieni´˝nej równowa˝-
nika;

5) warunki i tryb wyp∏acania równowa˝nika;

6) organy w∏aÊciwe do wyp∏aty równowa˝nika.

§ 2. 1. Ustala si´ nast´pujàce normy wy˝ywienia,
które otrzymuje funkcjonariusz w czasie wykonywa-
nia obowiàzków s∏u˝bowych:

1) zasadniczà, zwanà dalej „normà Z”;

2) dodatkowà:

a) uzupe∏niajàcà, zwanà dalej „normà U”,

b) napojów.

2. Zasadnicza norma wy˝ywienia okreÊla rodzaj
i iloÊç produktów ˝ywnoÊciowych przys∏ugujàcych
jednemu funkcjonariuszowi w ciàgu doby.

3. Dodatkowa norma wy˝ywienia okreÊla rodzaj
i iloÊç produktów ˝ywnoÊciowych przys∏ugujàcych
jednemu funkcjonariuszowi w ciàgu doby, jako uzu-
pe∏nienie do zasadniczej normy wy˝ywienia lub jako
norma samoistna, w formie osobnego posi∏ku lub
porcji napoju.

4. Rodzaj oraz iloÊç produktów ˝ywnoÊciowych za-
wartych w normach wy˝ywienia okreÊla tabela stano-
wiàca za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 3. Wy˝ywienie wed∏ug normy Z otrzymuje funk-
cjonariusz:

1) b´dàcy s∏uchaczem oÊrodka szkolenia lub uczest-
nikiem kursów, warsztatów, narad — w czasie po-
bytu po∏àczonego z zakwaterowaniem — poza

miejscem sta∏ego zamieszkania, a w miejscu za-
mieszkania w przypadkach, gdy na czas szkolenia,
kursu, warsztatu, narady funkcjonariusz jest za-
kwaterowany;

2) w dniach sk∏adania egzaminów przeprowadza-
nych w oÊrodku szkolenia albo jednostkach orga-
nizacyjnych S∏u˝by Celnej, poza miejscem za-
mieszkania;

3) skierowany do pe∏nienia s∏u˝by w systemie nad-
zwyczajnym;

4) skierowany do pe∏nienia s∏u˝by na jednostce p∏y-
wajàcej S∏u˝by Celnej na czas powy˝ej 8 godzin;

5) bioràcy udzia∏ w zawodach sportowych;

6) przebywajàcy na obozie kondycyjnym;

7) skierowany do wykonywania czynnoÊci s∏u˝bo-
wych poza miejscem sta∏ego pe∏nienia s∏u˝by, je-
˝eli czynnoÊci te trwajà powy˝ej 12 godzin;

8) w czasie konwoju lub strze˝enia towarów, je˝eli
czynnoÊci te trwajà powy˝ej 8 godzin.

§ 4. Wy˝ywienie wed∏ug normy U w wymiarze
100 % otrzymuje:

1) funkcjonariusz pe∏niàcy s∏u˝b´ w oddzia∏ach cel-
nych usytuowanych na zewn´trznej granicy
Wspólnoty Europejskiej, podczas s∏u˝by trwajàcej
co najmniej 12 godzin — w czasie pe∏nienia s∏u˝-
by;

2) jako dodatek do normy Z, funkcjonariusz:

a) uczestniczàcy w zawodach sportowych organi-
zowanych przez urzàd obs∏ugujàcy ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych,
organy lub jednostki organizacyjne podleg∏e
lub nadzorowane przez ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych,

b) przebywajàcy na obozie kondycyjnym.

§ 5. 1. Wy˝ywienie wed∏ug normy U w wymiarze
50 % otrzymuje, jako dodatek do normy Z, funkcjona-
riusz:

1) skierowany do pe∏nienia s∏u˝by w systemie nad-
zwyczajnym podczas s∏u˝by trwajàcej ponad 8 go-
dzin — w czasie pe∏nienia s∏u˝by;

2) b´dàcy s∏uchaczem oÊrodka tresury psów s∏u˝bo-
wych S∏u˝by Celnej — w dniach zaj´ç terenowych
zwiàzanych z praktycznym szkoleniem psów, je˝e-
li zaj´cia te trwajà co najmniej 4 godziny dziennie
i wymagajà zwi´kszonego wysi∏ku fizycznego.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 paêdziernika 2009 r. 

w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy celnych wy˝ywienia lub równowa˝nika pieni´˝nego
w zamian za wy˝ywienie

———————
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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2. Wy˝ywienie wed∏ug normy U w wymiarze 50 %
otrzymuje, jako posi∏ek profilaktyczny, funkcjonariusz
pe∏niàcy w okresie zimowym s∏u˝b´ na wolnym po-
wietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie, z wyjàt-
kiem funkcjonariusza korzystajàcego w tym czasie
z ca∏odziennego wy˝ywienia w naturze lub normy U
w wymiarze wi´kszym ni˝ 50 %.

3. Okresem zimowym, o którym mowa w ust. 2,
jest okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

§ 6. 1. Dodatkowà norm´ wy˝ywienia w postaci
napojów otrzymuje funkcjonariusz pe∏niàcy s∏u˝b´:

1) w warunkach mikroklimatu goràcego charaktery-
zujàcego si´ wartoÊcià wskaênika obcià˝enia ter-
micznego (WBGT) powy˝ej 25 °C;

2) w warunkach mikroklimatu zimnego charaktery-
zujàcego si´ wartoÊcià wskaênika si∏y ch∏odzàcej
powietrza (WCI) powy˝ej 1 000;

3) przy pracach na otwartej przestrzeni przy tempe-
raturze otoczenia poni˝ej 10 °C lub powy˝ej
25 °C;

4) przy pracach zwiàzanych z wysi∏kiem fizycznym,
powodujàcym w ciàgu dnia s∏u˝by efektywny wy-
datek energetyczny organizmu powy˝ej 1 500 kcal
(6 280 kJ) u m´˝czyzn i 1 000 kcal (4 187 kJ) u ko-
biet;

5) na stanowisku s∏u˝by, na którym temperatura
spowodowana warunkami atmosferycznymi prze-
kracza 28 °C.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, funk-
cjonariusz otrzymuje napoje w niezb´dnej iloÊci,
w temperaturze odpowiedniej do warunków pe∏nienia
s∏u˝by, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
wzbogacone o sole mineralne i witaminy.

§ 7. Funkcjonariusz, któremu przys∏uguje wy˝y-
wienie z kilku tytu∏ów, otrzymuje wy˝ywienie tylko
z jednego tytu∏u, wed∏ug najkorzystniejszej dla siebie
normy wy˝ywienia.

§ 8. W przypadku gdy ró˝nym grupom funkcjona-
riuszy przys∏ugujà odmienne normy wy˝ywienia, a wa-
runki techniczno-organizacyjne nie pozwalajà na przy-
rzàdzanie posi∏ków wed∏ug kilku norm oddzielnie, funk-
cjonariusze otrzymujà wy˝ywienie wed∏ug jednej nor-
my wy˝ywienia, która przys∏uguje najwi´kszej grupie
funkcjonariuszy uprawnionych do otrzymania wy˝ywie-
nia w danej jednostce organizacyjnej S∏u˝by Celnej.

§ 9. 1. Funkcjonariusz, któremu rodzaj i warunki
pe∏nienia s∏u˝by lub wzgl´dy techniczno-organizacyj-
ne uniemo˝liwiajà korzystanie z przys∏ugujàcego wy-
˝ywienia, otrzymuje równowa˝nik. 

2. Równowa˝nik jest wyp∏acany za okres, za który
przys∏uguje wy˝ywienie. Równowa˝nik wyp∏aca kie-
rownik urz´du, w którym funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´.

3. Podstaw´ obliczania równowa˝nika stanowi
wartoÊç pieni´˝na normy wy˝ywienia przys∏ugujàcej
funkcjonariuszowi.

4. WysokoÊç równowa˝nika wynosi:

1) za norm´ Z — 13,00 z∏;

2) za norm´ U — 6,00 z∏;

3) za norm´ U w wymiarze 50 % — 3,00 z∏.

5. Funkcjonariusz nie otrzymuje równowa˝nika
w zamian za napoje.

§ 10. W przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 1,
funkcjonariusz  otrzymuje równowa˝nik w wysokoÊci
okreÊlonej w § 9 ust. 4 pkt 1 powi´kszony o kwot´ do
100 % wysokoÊci tego równowa˝nika, je˝eli nie mo˝-
na zapewniç wy˝ywienia w naturze albo zleciç wy˝y-
wienia w placówkach gastronomicznych. Decyzj´
w sprawie wysokoÊci powi´kszonego równowa˝nika
podejmuje kierownik urz´du, w którym funkcjona-
riusz pe∏ni s∏u˝b´, na wniosek kierownika jednostki
organizacyjnej S∏u˝by Celnej organizujàcej kurs lub
szkolenie.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 paêdziernika 2009 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 23 paêdziernika 2009 r. (poz. 1406)

RODZAJ I ILOÂå PRODUKTÓW ˚YWNOÂCIOWYCH (W PODSTAWOWYCH GRUPACH TYCH PRODUKTÓW)
DLA NORM WY˚YWIENIA: Z i U

Lp. Nazwa grupy produktów ˝ywnoÊciowych

Normy wy˝ywienia
[dziennie w gramach na osob´]

Z U

1 Stràczkowe 27 —

2 Zbo˝owe 73 —

3 Pieczywo 670 100

4 Mi´so i przetwory przeliczone na mi´so 292 85

5 T∏uszcze zwierz´ce w przeliczeniu na smalec 19 —

6 T∏uszcze roÊlinne w przeliczeniu na olej 10 —

7 Mleko i przetwory przeliczone na mleko 790 400

8 Mas∏o i Êmietana przeliczone na mas∏o 46 20

9 Jaja (g/szt.) 25/0,5 25/0,5

10 Ryby i przetwory w przeliczeniu na filety ryb morskich 58 —




