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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 paêdziernika 2009 r. 

w sprawie nale˝noÊci przys∏ugujàcych funkcjonariuszom celnym z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych odbywanych
na obszarze kraju

Na podstawie art. 156 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) zakres poj´cia podró˝y s∏u˝bowej;

2) warunki oraz wysokoÊç ustalania nale˝noÊci przy-
s∏ugujàcych funkcjonariuszom celnym, zwanym
dalej „funkcjonariuszami”, z tytu∏u podró˝y s∏u˝-
bowych odbywanych na obszarze kraju;

3) sposób rozliczania si´ funkcjonariusza.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) ustawa — ustaw´ z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S∏u˝-
bie Celnej;

2) nale˝noÊci — diety na pokrycie zwi´kszonych
kosztów wy˝ywienia, zwrot kosztów przejazdów
na trasie od miejscowoÊci rozpocz´cia podró˝y do
miejscowoÊci stanowiàcej cel podró˝y i z powro-
tem, zwrot kosztów noclegów albo rycza∏t za noc-
leg, rycza∏t za dojazd Êrodkami komunikacji miej-
scowej, zwrot innych niezb´dnych, udokumento-
wanych wydatków — przys∏ugujàce funkcjonariu-
szowi z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej odbywanej na
obszarze kraju;

3) miejsce pe∏nienia s∏u˝by — miejscowoÊç, w której
funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´;

4) pojazd s∏u˝bowy — pojazd pozostajàcy w dyspo-
zycji S∏u˝by Celnej.

§ 3. Podró˝ s∏u˝bowa, zwana dalej „podró˝à”,
obejmuje, okreÊlony w pisemnym lub ustnym polece-
niu wyjazdu s∏u˝bowego, okres od wyjazdu funkcjo-
nariusza — w celu wykonywania czynnoÊci s∏u˝bo-
wych na obszarze kraju — poza miejsce pe∏nienia
s∏u˝by do jego powrotu.

§ 4. Decyzje w sprawie podró˝y, w szczególnoÊci:
wydanie polecenia wyjazdu s∏u˝bowego, przyznanie
zaliczki na niezb´dne koszty podró˝y oraz wyp∏ata na-
le˝noÊci z tytu∏u podró˝y odbytej przez funkcjonariu-
sza, podejmuje kierownik urz´du, w którym funkcjona-
riusz pe∏ni s∏u˝b´, zwany dalej „kierownikiem urz´du”.

§ 5. 1. Kierownik urz´du w poleceniu wyjazdu
s∏u˝bowego okreÊla:

1) dat´ i miejscowoÊç rozpocz´cia i zakoƒczenia po-
dró˝y;

2) rodzaj i klas´ Êrodka transportu, uwzgl´dniajàc
posiadane przez funkcjonariusza ulgi, bez wzgl´du
na to, z jakiego tytu∏u ulga na dany Êrodek przy-
s∏uguje.

2. Kierownik urz´du mo˝e uznaç za miejscowoÊç
rozpocz´cia lub zakoƒczenia podró˝y miejscowoÊç
sta∏ego lub czasowego pobytu funkcjonariusza, je˝eli
spowoduje to zmniejszenie kosztów podró˝y.

3. Funkcjonariusz, który w czasie podró˝y towarzy-
szy przedstawicielom paƒstw obcych przebywajàcym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odbywa prze-
jazd tym samym Êrodkiem transportu, i w tej samej
klasie, którym podró˝ujà przedstawiciele paƒstw ob-
cych.

§ 6. 1. Funkcjonariuszowi z tytu∏u podró˝y przys∏u-
gujà:

1) diety na pokrycie zwi´kszonych kosztów wy˝ywie-
nia;

2) zwrot kosztów:
a) przejazdów na trasie od miejscowoÊci rozpo-

cz´cia podró˝y do miejscowoÊci stanowiàcej
cel podró˝y i z powrotem,

b) noclegów;

3) rycza∏t za:
a) nocleg — w przypadkach, o których mowa

w § 9 ust. 2 i 3,
b) dojazd Êrodkami komunikacji miejscowej;

4) zwrot innych niezb´dnych, udokumentowanych
wydatków.

2. Funkcjonariuszowi przebywajàcemu w podró˝y
trwajàcej co najmniej 10 dni przys∏uguje zwrot kosz-
tów przejazdów do miejscowoÊci sta∏ego lub czaso-
wego pobytu i z powrotem, je˝eli podró˝ odbywa∏a
si´ w dniu wolnym od s∏u˝by.

§ 7. 1. Kwot´ diety przys∏ugujàcej funkcjonariu-
szowi ustala si´ w wysokoÊci i na zasadach okreÊlo-
nych w przepisach wydanych na podstawie art. 775

§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm.2)).

———————
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. Je˝eli podró˝ trwa:

1) nie d∏u˝ej ni˝ dob´ i wynosi:

a) od 8 do 12 godzin — przys∏uguje po∏owa diety,

b) ponad 12 godzin — przys∏uguje dieta w pe∏nej
wysokoÊci;

2) d∏u˝ej ni˝ dob´ — za ka˝dà dob´ przys∏uguje die-
ta w pe∏nej wysokoÊci, a za niepe∏nà, ale rozpocz´-
tà dob´:

a) do 8 godzin — przys∏uguje po∏owa diety,

b) ponad 8 godzin — przys∏uguje dieta w pe∏nej
wysokoÊci.

3. Dieta nie przys∏uguje:

1) je˝eli funkcjonariusz otrzymuje bezp∏atnie ca∏o-
dzienne wy˝ywienie w naturze albo równowa˝nik
pieni´˝ny w zamian za wy˝ywienie, o którym mo-
wa w art. 136 ust. 1 ustawy;

2) za czas delegowania do miejscowoÊci sta∏ego lub
czasowego pobytu funkcjonariusza oraz w przy-
padkach, o których mowa w § 6 ust. 2.

§ 8. 1. Zwrot kosztów przejazdów Êrodkami komu-
nikacji publicznej obejmuje cen´ biletu Êrodka trans-
portu w∏aÊciwego do odbycia podró˝y wraz z op∏ata-
mi dodatkowymi, z uwzgl´dnieniem przys∏ugujàcej
funkcjonariuszowi ulgi, bez wzgl´du na to, z jakiego
tytu∏u ulga na dany Êrodek transportu przys∏uguje.

2. Zwrot kosztów przejazdów pojazdem innym ni˝
pojazd s∏u˝bowy nast´puje na warunkach i w wyso-
koÊci okreÊlonych w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko-
deks pracy. 

3. Zwrot kosztów przejazdów nie przys∏uguje, je˝e-
li funkcjonariusz odbywa podró˝ pojazdem s∏u˝bo-
wym.

§ 9. 1. Funkcjonariuszowi, któremu w czasie po-
dró˝y nie zapewniono bezp∏atnego noclegu, przys∏u-
guje zwrot kosztów z tytu∏u noclegu w hotelu lub in-
nym obiekcie Êwiadczàcym us∏ugi hotelarskie, w wy-
sokoÊci stwierdzonej rachunkiem za pobyt.

2. Funkcjonariuszowi, który nie przed∏o˝y rachun-
ku, o którym mowa w ust. 1, przys∏uguje rycza∏t za
nocleg w wysokoÊci 150 % diety.

3. Funkcjonariuszowi przys∏uguje rycza∏t za noc-
leg, je˝eli nocleg obejmuje co najmniej 6 godzin, przy-
padajàcych pomi´dzy godzinà 2100 a 700.

4. Funkcjonariuszowi, który ze wzgl´du na brak
mo˝liwoÊci uzyskania noclegu w miejscowoÊci stano-
wiàcej cel podró˝y korzysta∏ z noclegu w miejscowo-
Êci pobliskiej, przys∏uguje równie˝ zwrot kosztów
przejazdu publicznym Êrodkiem komunikacji z miej-
scowoÊci stanowiàcej cel podró˝y do miejscowoÊci
pobliskiej i z powrotem.

5. Funkcjonariuszowi nie przys∏uguje zwrot kosz-
tów noclegu lub rycza∏t za nocleg w podró˝y:

1) za czas przejazdu oraz czas pobytu w miejscu pe∏-
nienia s∏u˝by bàdê w miejscowoÊci sta∏ego lub
czasowego pobytu funkcjonariusza;

2) gdy z miejscowoÊci stanowiàcej cel podró˝y ist-
nieje dogodne po∏àczenie komunikacyjne umo˝li-
wiajàce codzienny powrót do miejsca pe∏nienia
s∏u˝by bàdê miejscowoÊci sta∏ego lub czasowego
pobytu funkcjonariusza.

§ 10. W przypadku niewyodr´bnienia w rachunku,
o którym mowa w § 9 ust. 1, kosztów noclegu i kosz-
tów wy˝ywienia do rozliczenia kosztów podró˝y funk-
cjonariusz do∏àcza oÊwiadczenie o uwzgl´dnieniu
w rachunku kosztów ca∏odziennego wy˝ywienia. 

§ 11. 1. Na pokrycie kosztów dojazdów publiczny-
mi Êrodkami komunikacji miejscowej funkcjonariu-
szowi przys∏uguje rycza∏t w wysokoÊci 20 % diety za
ka˝dà rozpocz´tà dob´ podró˝y.

2. Rycza∏t, o którym mowa w ust. 1, nie przys∏ugu-
je, je˝eli funkcjonariusz nie ponosi kosztów dojazdów.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli na wniosek
funkcjonariusza kierownik urz´du wyrazi zgod´ na po-
krycie udokumentowanych kosztów dojazdów Êrod-
kami komunikacji miejscowej.

§ 12. Funkcjonariuszowi odbywajàcemu podró˝
przyznaje si´, na jego pisemny wniosek, zaliczk´ na
niezb´dne koszty podró˝y wynikajàce ze wst´pnej kal-
kulacji tych kosztów.

§ 13. 1. Funkcjonariusz zobowiàzany jest do rozli-
czenia kosztów podró˝y i pobranej zaliczki w terminie
14 dni od dnia zakoƒczenia podró˝y. 

2. Rozliczenia kosztów podró˝y dokonuje si´ na
podstawie za∏àczonych przez funkcjonariusza doku-
mentów (bilety, rachunki) potwierdzajàcych wysokoÊç
poniesionych wydatków nieobj´tych rycza∏tami oraz
oÊwiadczeƒ majàcych wp∏yw na prawo do diet, ry-
cza∏tów lub zwrotu innych kosztów podró˝y bàdê na
ich wysokoÊç.

3. W przypadku gdy nie jest mo˝liwe okreÊlenie
kosztów przejazdów na podstawie biletów, zwrotu
kosztów dokonuje si´ w wysokoÊci najni˝szej ceny bi-
letu na przejazd w drugiej klasie pociàgu pospieszne-
go na danà odleg∏oÊç.

§ 14. Wyp∏ata nale˝noÊci z tytu∏u podró˝y nast´-
puje w terminie 14 dni od dnia przed∏o˝enia doku-
mentów, o których mowa w § 13 ust. 2. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach kierownik urz´du mo˝e
podjàç decyzj´ o przed∏u˝eniu do 30 dni terminu wy-
p∏aty nale˝noÊci z tytu∏u podró˝y.

§ 15. Do podró˝y, których data rozpocz´cia przypa-
da przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, sto-
suje si´ przepisy dotychczasowe.

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

Minister Finansów:  w z. E. Suchocka-Roguska




