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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 paêdziernika 2009 r. 

w sprawie szczegó∏owych warunków bezpieczeƒstwa i higieny s∏u˝by funkcjonariuszy celnych

Na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Kierownik urz´du ma obowiàzek chroniç ˝y-
cie i zdrowie funkcjonariusza celnego, zwanego dalej
„funkcjonariuszem”, poprzez zapewnienie mu bez-
piecznych i higienicznych warunków s∏u˝by przy od-
powiednim wykorzystaniu osiàgni´ç nauki i techniki. 

2. Ochrona ˝ycia i zdrowia funkcjonariusza polega
na organizowaniu s∏u˝by w sposób zapobiegajàcy
wypadkom, chorobom zawodowym i innym schorze-
niom zwiàzanym z warunkami s∏u˝by.

§ 2. Obowiàzek zapewnienia bezpiecznych i higie-
nicznych warunków s∏u˝by kierownik urz´du realizuje
przez:

1) zapewnienie pe∏nienia s∏u˝by w budynkach i po-
mieszczeniach, które spe∏niajà wymagania i nor-
my odpowiednie do rodzaju wykonywanych czyn-
noÊci oraz liczby funkcjonariuszy; 

2) w∏aÊciwe utrzymanie budynków, pomieszczeƒ,
stanowisk s∏u˝bowych, pojazdów, maszyn oraz in-
nych urzàdzeƒ technicznych i instalacji;

3) stworzenie w∏aÊciwych warunków higieniczno-sa-
nitarnych oraz udost´pnienie funkcjonariuszom
niezb´dnych Êrodków higieny osobistej;

4) zorganizowanie w∏aÊciwego na danym stanowi-
sku s∏u˝bowym wyposa˝enia technicznego gwa-
rantujàcego bezpieczne wykonywanie czynnoÊci
s∏u˝bowych i spe∏niajàcego wymagania okreÊlone
w odr´bnych przepisach;

5) zaopatrzenie funkcjonariuszy w niezb´dne Êrodki
ochrony indywidualnej zapewniajàce neutraliza-
cj´ zagro˝eƒ i prawid∏owà ochron´ oraz w odzie˝
i obuwie robocze;

6) zapoznawanie funkcjonariuszy z przepisami i zasa-
dami dotyczàcymi bezpiecznego wykonywania
czynnoÊci s∏u˝bowych oraz wydawanie stosow-
nych instrukcji w tym zakresie;

7) zapewnienie przestrzegania przez funkcjonariuszy
przepisów i zasad z zakresu bezpieczeƒstwa
i higieny s∏u˝by;

8) informowanie o zagro˝eniach, systemie udziela-
nia pomocy przedmedycznej i ewakuacji w przy-
padku wystàpienia bezpoÊredniego zagro˝enia
dla ˝ycia i zdrowia;

9) zapewnienie wykonania zaleceƒ wydawanych
przez s∏u˝b´ bezpieczeƒstwa i higieny pracy, o któ-
rej mowa w art. 23711 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z póên. zm.2)), oraz przez inne uprawnione
podmioty.

§ 3. Obowiàzkiem prze∏o˝onego jest:

1) organizowanie wykonywania zadaƒ przez podleg-
∏ych funkcjonariuszy przy zapewnieniu bezpiecz-
nych i higienicznych warunków s∏u˝by;

2) informowanie funkcjonariuszy o sposobach wyko-
nywania czynnoÊci s∏u˝bowych, wyst´pujàcych
zagro˝eniach i sposobach post´powania w sytu-
acjach awarii lub zagro˝enia;

3) egzekwowanie przestrzegania przez podleg∏ych
funkcjonariuszy przepisów z zakresu bezpieczeƒ-
stwa i higieny s∏u˝by;

4) organizowanie s∏u˝by z uwzgl´dnieniem zabezpie-
czenia funkcjonariuszy przed wypadkami, choro-
bami zawodowymi i innymi schorzeniami zwiàza-
nymi z wykonywaniem obowiàzków s∏u˝bowych;

5) informowanie funkcjonariuszy o sposobie pos∏u-
giwania si´ Êrodkami ochrony indywidualnej;

6) zapewnienie wykonania zaleceƒ lekarza sprawujà-
cego opiek´ zdrowotnà nad funkcjonariuszami.

§ 4. Funkcjonariusz jest obowiàzany przestrzegaç
zasad i przepisów bezpieczeƒstwa i higieny s∏u˝by,
w szczególnoÊci:

1) znaç przepisy oraz zasady bezpiecznego wykony-
wania czynnoÊci i zadaƒ s∏u˝bowych, wykonywaç
te czynnoÊci zgodnie z tymi przepisami i zasadami
oraz stosowaç si´ do wydawanych w tym zakresie
poleceƒ prze∏o˝onych;

———————
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).

———————
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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2) znaç przepisy oraz zasady pos∏ugiwania si´ przy-
dzielonym wyposa˝eniem technicznym; 

3) braç udzia∏ w szkoleniach i poddawaç si´ egzami-
nom ze znajomoÊci zagadnieƒ i przepisów z dzie-
dziny bezpieczeƒstwa i higieny s∏u˝by;

4) dbaç o nale˝yty stan powierzonego sprz´tu, na-
rz´dzi i urzàdzeƒ oraz porzàdek i ∏ad w miejscu
pe∏nienia s∏u˝by;

5) stosowaç Êrodki ochrony zbiorowej, a tak˝e u˝y-
waç przydzielonych Êrodków ochrony indywidual-
nej oraz odzie˝y i obuwia roboczego zgodnie z ich
przeznaczeniem, a po ich u˝yciu zwróciç je osobie
odpowiedzialnej za ich stosowanie;

6) poddawaç si´ wst´pnym, okresowym i kontrol-
nym oraz innym zleconym badaniom lekarskim
i stosowaç si´ do wskazaƒ lekarskich;

7) wspó∏dzia∏aç ze swoim prze∏o˝onym w wype∏nia-
niu obowiàzków dotyczàcych bezpieczeƒstwa
i higieny s∏u˝by;

8) nie powodowaç od∏àczenia, zmiany lub usuwania
urzàdzeƒ bezpieczeƒstwa zainstalowanych na ma-
szynach, przyrzàdach, narz´dziach, instalacjach
i budynkach oraz stosowaç i wykorzystywaç te
urzàdzenia w sposób prawid∏owy;

9) niezw∏ocznie informowaç prze∏o˝onego w∏aÊciwe-
go stosownie do zakresu odpowiedzialnoÊci za
sprawy bezpieczeƒstwa i higieny s∏u˝by o ka˝dej
sytuacji w miejscu pe∏nienia s∏u˝by, która mo˝e
pociàgaç za sobà powa˝ne i bezpoÊrednie zagro-
˝enie bezpieczeƒstwa i higieny s∏u˝by, oraz o nie-
dostatkach w przedsi´wzi´ciach ochrony.

§ 5. Funkcjonariusz pe∏niàcy s∏u˝b´ na stanowisku
s∏u˝bowym, na którym wyst´pujà szczególne w∏aÊci-
woÊci lub warunki s∏u˝by, zwiàzane z dzia∏aniem: si∏y
maszyn i urzàdzeƒ, substancji toksycznych, wysokich
lub niskich temperatur, pràdu elektrycznego, mikrofal,
ha∏asu i wibracji oraz promieniowania jonizujàcego,
ma obowiàzek stosowaç Êrodki i metody zabezpiecza-
jàce przed tym dzia∏aniem, w szczególnoÊci Êrodki
ochrony indywidualnej.

§ 6. 1. Funkcjonariuszowi pe∏niàcemu s∏u˝b´
w okresie zimowym na wolnym powietrzu przez co
najmniej 4 godziny dziennie nale˝y zapewniç odpo-
wiednio cz´ste wymiany funkcjonariuszy albo mo˝li-
woÊç ogrzania si´.

2. Za okres zimowy przyjmuje si´ okres od dnia
1 listopada do dnia 31 marca.

§ 7. Prze∏o˝ony ma obowiàzek informowaç funk-
cjonariuszy wykonujàcych czynnoÊci s∏u˝bowe poza
jednostkà organizacyjnà S∏u˝by Celnej o mo˝liwoÊci
wystàpienia zwiàzanego z tym ryzyka, wydawaç pole-
cenia dotyczàce w∏aÊciwego zabezpieczenia funkcjo-
nariuszy przed jego nast´pstwami oraz kontrolowaç
i nadzorowaç pe∏nienie przez tych funkcjonariuszy
s∏u˝by.

§ 8. W czasie wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych
w okolicznoÊciach uzasadnionych stanem wy˝szej ko-
niecznoÊci funkcjonariusz mo˝e odstàpiç od zasad
bezpieczeƒstwa i higieny s∏u˝by, z zachowaniem
wszelkich dost´pnych w danych warunkach zabezpie-
czeƒ, je˝eli w jego ocenie, dokonanej w miejscu i cza-
sie wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowej, istnieje praw-
dopodobieƒstwo uratowania ˝ycia ludzkiego lub od-
wrócenia zagro˝enia godzàcego w bezpieczeƒstwo
paƒstwa.

§ 9. 1. Warunkiem dopuszczenia funkcjonariusza
do wykonywania zadaƒ na okreÊlonym stanowisku
s∏u˝bowym jest odbycie przeszkolenia w zakresie bez-
pieczeƒstwa i higieny s∏u˝by.

2. Funkcjonariusz odbywa szkolenia wst´pne:

1) ogólne, przeprowadzane przed podj´ciem s∏u˝by
przez funkcjonariusza;

2) stanowiskowe, przeprowadzane przed dopuszcze-
niem funkcjonariusza do wykonywania czynnoÊci
s∏u˝bowych oraz w przypadku zmiany warunków
pe∏nienia s∏u˝by zwiàzanej z wyst´powaniem in-
nych zagro˝eƒ lub w przypadku zmiany wyposa˝e-
nia technicznego funkcjonariusza.

3. Szkolenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, prze-
prowadza s∏u˝ba bezpieczeƒstwa i higieny pracy lub
wyznaczony przez kierownika urz´du funkcjonariusz
posiadajàcy wiedz´ i umiej´tnoÊci zapewniajàce w∏aÊ-
ciwà realizacj´ programu szkolenia, udokumentowa-
ne aktualnym zaÊwiadczeniem o ukoƒczeniu wyma-
ganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeƒstwa i higie-
ny s∏u˝by.

4. Szkolenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, prze-
prowadza bezpoÊredni prze∏o˝ony funkcjonariusza.

5. Odbycie szkolenia wst´pnego funkcjonariusz
potwierdza na piÊmie.

6. W celu uaktualnienia i ugruntowania wiedzy
i umiej´tnoÊci w dziedzinie bezpieczeƒstwa i higieny
s∏u˝by funkcjonariusz odbywa szkolenie okresowe.
Szkolenia okresowe przeprowadzajà, wed∏ug progra-
mu ustalonego w porozumieniu z kierownikiem urz´-
du, osoby lub jednostki posiadajàce uprawnienia do
przeprowadzania szkoleƒ z zakresu bezpieczeƒstwa
i higieny pracy.

7. Pierwsze szkolenie okresowe funkcjonariusz od-
bywa w terminie 12 miesi´cy od dnia rozpocz´cia
s∏u˝by. Funkcjonariusz pe∏niàcy s∏u˝b´ na stanowisku
kierowniczym odbywa pierwsze szkolenie okresowe
w terminie 6 miesi´cy od rozpocz´cia s∏u˝by na tym
stanowisku. Kolejne szkolenia okresowe przeprowa-
dzane sà co 5 lat. 

8. Szkolenia, o których mowa w ust. 6 i 7, organi-
zowane sà odr´bnie dla funkcjonariuszy pe∏niàcych
s∏u˝b´ na stanowiskach kierowniczych oraz dla pozo-
sta∏ych funkcjonariuszy. Szkolenia koƒczà si´ egzami-
nem potwierdzonym zaÊwiadczeniem o jego zalicze-
niu.
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9. Funkcjonariusz mo˝e byç skierowany na szkole-
nie specjalistyczne, je˝eli obowiàzki, jakie b´dzie wy-
konywa∏, zwiàzane sà z pracami niebezpiecznymi. 

§ 10. Podczas szkolenia oraz podczas çwiczeƒ
w zakresie stosowania Êrodków przymusu bezpoÊred-
niego organizator szkolenia oraz prowadzàcy çwicze-
nia majà obowiàzek zapewniç bezpiecznà realizacj´
poszczególnych elementów çwiczeƒ. 

§ 11. 1. Podczas prowadzenia szkolenia strzelec-
kiego funkcjonariuszowi zapewnia si´:

1) fachowà obs∏ug´ uzbrojenia;

2) bezpiecznà realizacj´ poszczególnych elementów
çwiczeƒ;

3) sprz´t ratunkowy i przeciwpo˝arowy;

4) zabezpieczenie medyczne;

5) zabezpieczenie terenu çwiczeƒ przed dost´pem
osób postronnych.

2. Ka˝de z çwiczeƒ wykonywanych w ramach szko-
lenia strzeleckiego powinno byç prowadzone pod nad-
zorem instruktorów posiadajàcych stosowne upraw-
nienia i przez takà ich liczb´, która pozwala na sprawo-
wanie bezpoÊredniego nadzoru nad çwiczàcymi.

§ 12. W zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia
kierownik urz´du:

1) zapewnia przeprowadzanie pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia; 

2) stosuje Êrodki zapobiegajàce schorzeniom i cho-
robom zwiàzanym z warunkami s∏u˝by;

3) dokonuje oceny i dokumentuje ryzyko zawodowe
oraz informuje funkcjonariuszy o ryzyku zawodo-
wym, jakie wià˝e si´ z wykonywanymi przez nich
czynnoÊciami s∏u˝bowymi;

4) kieruje funkcjonariusza na badania majàce na ce-
lu okreÊlenie braku przeciwwskazaƒ zdrowotnych
do pe∏nienia s∏u˝by na okreÊlonym stanowisku,
a w przypadku stwierdzenia takich przeciwwska-
zaƒ okreÊla funkcjonariuszowi inne stanowisko
s∏u˝bowe.

§ 13. 1. W przypadku zaistnienia wypadku podczas
pe∏nienia s∏u˝by:

1) funkcjonariusz, który uleg∏ wypadkowi, a jego
stan zdrowia na to pozwala, lub inny funkcjona-
riusz b´dàcy Êwiadkiem wypadku niezw∏ocznie za-
wiadamia o zdarzeniu prze∏o˝onego;

2) prze∏o˝ony w ramach dost´pnych Êrodków podej-
muje niezb´dne dzia∏ania eliminujàce lub ograni-
czajàce zagro˝enie, zapewnia udzielenie pierwszej
pomocy i niezw∏ocznie zawiadamia o zdarzeniu
kierownika urz´du;

3) kierownik urz´du zapewnia ustalenie w przewi-
dzianym trybie okolicznoÊci i przyczyny wypadku.

2. Kierownik urz´du niezw∏ocznie zawiadamia pro-
kuratora o ka˝dym Êmiertelnym, ci´˝kim lub zbioro-
wym wypadku podczas pe∏nienia s∏u˝by.

§ 14. 1. Kierownik urz´du niezw∏ocznie zg∏asza
w∏aÊciwemu organowi Paƒstwowej Inspekcji Sanitar-
nej ka˝dy przypadek podejrzenia choroby zawodowej.

2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy
równie˝ lekarza sprawujàcego opiek´ zdrowotnà nad
funkcjonariuszami.

3. Lekarz lub lekarz dentysta, który w trakcie bada-
nia lub leczenia powzià∏ podejrzenie choroby zawodo-
wej, kieruje funkcjonariusza na badania w celu wyda-
nia orzeczenia o jej rozpoznaniu albo o braku podstaw
do jej rozpoznania.

4. W przypadku otrzymania orzeczenia o chorobie
zawodowej funkcjonariusza kierownik urz´du:

1) bada, w porozumieniu z w∏aÊciwym organem
Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, przyczyny, cha-
rakter i rozmiary zagro˝enia powodujàcego choro-
b´;

2) przyst´puje do usuwania czynników powodujà-
cych powstanie choroby;

3) okreÊla funkcjonariuszowi inne stanowisko s∏u˝-
bowe, zgodnie z orzeczeniem o chorobie zawodo-
wej. 

§ 15. W zakresie nieuregulowanym rozporzàdze-
niem stosuje si´ odpowiednio:

1) przepisy art. 2071, art. 208, art. 2091, art. 2092,
art. 210 § 1—5, art. 213, art. 215—219, art. 220 § 1,
art. 221, art. 222 § 1 i 2, art. 2221 § 1 i 2,
art. 223—225, art. 227 § 1, art. 229 § 1—7, art. 234
§ 3 i 4, art. 236, art. 2377—23710, art. 23711 § 1—4,
art. 23711a—23713 i art. 23713a ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,

2) przepisy wydane na podstawie art. 210 § 6,
art. 220 § 2 i 3, art. 222 § 3, 2221 § 3, art. 227 § 2,
art. 228 § 3, art. 229 § 8, art. 23711 § 5 i art. 23715

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy

— je˝eli funkcjonariusz w czasie wykonywania zadaƒ
s∏u˝bowych wykonuje prace, których te przepisy do-
tyczà.

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

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguskaww
w.
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