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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 paêdziernika 2009 r.

w sprawie warunków otrzymywania dodatków do uposa˝enia zasadniczego funkcjonariuszy celnych
oraz wysokoÊci tych dodatków

Na podstawie art. 148 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) warunki otrzymywania przez funkcjonariuszy cel-
nych, zwanych dalej „funkcjonariuszami”:

a) dodatku za stopieƒ s∏u˝bowy,

b) dodatków uzasadnionych szczególnymi w∏aÊci-
woÊciami, kwalifikacjami i umiej´tnoÊciami,

c) dodatków uzasadnionych szczególnymi zada-
niami, warunkami lub miejscem pe∏nienia s∏u˝-
by;

2) wysokoÊç dodatków, o których mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Funkcjonariuszowi przys∏uguje dodatek do
uposa˝enia zasadniczego za posiadany stopieƒ s∏u˝-
bowy.

2. WysokoÊç dodatku, o którym mowa w ust. 1,
odpowiada mno˝nikom kwoty bazowej, okreÊlonym
w tabeli stanowiàcej za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Funkcjonariuszowi przys∏ugujà nast´pujàce
dodatki do uposa˝enia zasadniczego uzasadnione
szczególnymi w∏aÊciwoÊciami, kwalifikacjami i umie-
j´tnoÊciami: 

1) dodatek za opiek´ nad psem s∏u˝bowym;

2) dodatek za obs∏ug´ urzàdzeƒ RTG do przeÊwietla-
nia pojazdów (samochodów ci´˝arowych, autobu-
sów, samochodów osobowych), kontenerów i wa-
gonów kolejowych.

2. Funkcjonariuszowi przys∏ugujà nast´pujàce do-
datki do uposa˝enia zasadniczego uzasadnione szcze-
gólnymi zadaniami, warunkami lub miejscem pe∏nie-
nia s∏u˝by:

1) dodatek za realizacj´ zadaƒ z zakresu kontroli:
zg∏oszeƒ celnych, towarów i osób — w oddzia∏ach
celnych granicznych;

2) dodatek za realizacj´ zadaƒ kontrolnych — w ko-
mórce zwalczania przest´pczoÊci w izbie celnej;

3) dodatek za s∏u˝b´ na jednostce p∏ywajàcej S∏u˝by
Celnej; 

4) dodatek za osobiste wykonywanie czynnoÊci w za-
kresie egzekucji administracyjnej nale˝noÊci pie-
ni´˝nych u zobowiàzanego;

5) dodatek za s∏u˝b´ w porze nocnej;

6) dodatek specjalny.

§ 4. 1. Funkcjonariuszowi, któremu powierzono
opiek´ nad psem s∏u˝bowym, przys∏uguje z tego tytu-
∏u miesi´czny dodatek w wysokoÊci 0,058 kwoty bazo-
wej — w trakcie sprawowania tej opieki.

2. W razie sprawowania opieki nad wi´cej ni˝ jed-
nym psem dodatek z tego tytu∏u stanowi odpowied-
nià wielokrotnoÊç stawki okreÊlonej w ust. 1.

3. W razie sprawowania opieki przez kilku funkcjo-
nariuszy nad jednym psem dodatek okreÊlony
w ust. 1 dzieli si´ mi´dzy nich w cz´Êciach równych.

§ 5. 1. Dodatki, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2
i ust. 2 pkt 1—3, ustala si´ w wysokoÊci 0,16 kwoty ba-
zowej. 

2. WysokoÊç dodatków, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1—3, obni˝a si´ proporcjonal-
nie do liczby godzin nieobecnoÊci funkcjonariusza
w s∏u˝bie w danym miesiàcu. 

§ 6. W przypadku zbiegu uprawnieƒ do dwóch lub
wi´cej dodatków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2
i ust. 2 pkt 1—3, funkcjonariuszowi wyp∏aca si´ tylko
jeden dodatek.

§ 7. 1. Funkcjonariuszowi pe∏niàcemu s∏u˝b´ w ko-
mórce egzekucyjnej za osobiste wykonywanie czyn-
noÊci w zakresie egzekucji administracyjnej nale˝noÊ-
ci pieni´˝nych u zobowiàzanego przys∏uguje mie-
si´czny dodatek w wysokoÊci do 50 % uposa˝enia za-
sadniczego funkcjonariusza.

2. Przy ustalaniu wysokoÊci dodatku, o którym
mowa w ust. 1, nale˝y braç pod uwag´ terminowoÊç
i efektywnoÊç podj´tych dzia∏aƒ oraz rodzaj prowa-
dzonych spraw.

3. WysokoÊç dodatku, o którym mowa w ust. 1,
ustala si´ na okres 3 miesi´cy.

§ 8. 1. Funkcjonariuszowi pe∏niàcemu s∏u˝b´
w porze nocnej przys∏uguje dodatek do uposa˝enia
za ka˝dà godzin´ s∏u˝by w porze nocnej, w wysokoÊ-
ci 20 % godzinowej stawki uposa˝enia zasadnicze-
go.

———————
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. Dodatek do uposa˝enia, o którym mowa
w ust. 1, nie mo˝e byç ni˝szy od dodatku ustalonego
na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
z póên. zm.2)).

3. Godzinowà stawk´ uposa˝enia zasadniczego,
o której mowa w ust. 1, oblicza si´, dzielàc miesi´cz-
nà stawk´ uposa˝enia zasadniczego funkcjonariusza
przez liczb´ godzin s∏u˝by w danym miesiàcu.

§ 9. 1. Funkcjonariuszowi mo˝na na czas okreÊlo-
ny, nie d∏u˝szy ni˝ rok, przyznaç dodatek specjalny
z tytu∏u:

1) okresowego zwi´kszenia obowiàzków s∏u˝bo-
wych;

2) powierzenia dodatkowych zadaƒ o wysokim stop-
niu z∏o˝onoÊci lub odpowiedzialnoÊci.

2. Dodatek specjalny z tytu∏ów, o których mowa
w ust. 1, jest wyp∏acany w ramach posiadanych Êrod-
ków na uposa˝enia, w kwocie nieprzekraczajàcej
40 % uposa˝enia zasadniczego.

3. Przyznanie dodatku specjalnego powinno byç
potwierdzone na piÊmie, z wyraênym okreÊleniem
okolicznoÊci uzasadniajàcych przyznanie tego dodat-
ku.

§ 10. Kwoty dodatków okreÊlonych w rozporzà-
dzeniu po ich wyliczeniu zaokràgla si´ do pe∏nych
10 groszy w gór´.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 paêdziernika 2009 r.3)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska 

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

niem Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2000 r. w spra-
wie stawek uposa˝enia zasadniczego w S∏u˝bie Celnej,
wysokoÊci oraz szczegó∏owych zasad przyznawania i wy-
p∏acania dodatków do uposa˝enia zasadniczego (Dz. U.
Nr 36, poz. 408, z 2002 r. Nr 43, poz. 400, z 2004 r. Nr 208,
poz. 2121, z 2007 r. Nr 205, poz. 1485, z 2008 r. Nr 51,
poz. 296 i Nr 217, poz. 1387 oraz z 2009 r. Nr 153,
poz. 1224), które w cz´Êci dotyczàcej dodatków do uposa-
˝enia zasadniczego traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszego rozporzàdzenia. 

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r.
Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181,
poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586,
Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485,
Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958 i Nr 157,
poz. 1241.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 27 paêdziernika 2009 r. (poz. 1409)

TABELA DODATKU DO UPOSA˚ENIA ZASADNICZEGO ZA POSIADANY STOPIE¡ S¸U˚BOWY
FUNKCJONARIUSZY CELNYCH

Lp. Stopieƒ s∏u˝bowy Mno˝nik kwoty bazowej

1 Genera∏ S∏u˝by Celnej 0,692

2 Nadinspektor celny 0,585

3 Inspektor celny 0,532

4 M∏odszy inspektor celny 0,505

5 Podinspektor celny 0,478

6 Nadkomisarz celny 0,425

7 Komisarz celny 0,398

8 Podkomisarz celny 0,372

9 Starszy aspirant celny 0,318

10 Aspirant celny 0,291

11 M∏odszy aspirant celny 0,265

12 Starszy rachmistrz celny 0,238

13 Rachmistrz celny 0,211

14 M∏odszy rachmistrz celny 0,185

15 Starszy rewident celny 0,158

16 Rewident celny 0,131

17 M∏odszy rewident celny 0,105

18 Starszy aplikant celny 0,078

19 Aplikant celny 0,062
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