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Na podstawie art. 160 ust. 3 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 walut´ i wysokoÊç ry-
cza∏tu przys∏ugujàcego funkcjonariuszowi celnemu,
zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, wykonujàcemu
sta∏e zadania s∏u˝bowe poza terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, zwanym dalej „terytorium RP”, na pokry-
cie kosztów wy˝ywienia i innych drobnych wydatków.

§ 2. 1. Rycza∏t jest ustalany i wyp∏acany funkcjona-
riuszowi w wysokoÊci 10 % kwoty diety, okreÊlonej
w przepisach w sprawie wysokoÊci nale˝noÊci przy-
s∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒ-
stwowej lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝eto-
wej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej poza granicami kraju,
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)), w walucie obcej, stoso-
wanej w kraju, w którym funkcjonariusz wykonuje sta-
∏e zadania s∏u˝bowe poza terytorium RP.

2. Za zgodà funkcjonariusza rycza∏t mo˝e byç wy-
p∏acony w walucie polskiej w wysokoÊci stanowiàcej
równowartoÊç przys∏ugujàcego rycza∏tu w walucie
obcej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wyso-
koÊç rycza∏tu w walucie polskiej oblicza si´ na podsta-
wie kursów sprzeda˝y walut obcych, og∏oszonych
przez Narodowy Bank Polski, obowiàzujàcych w ostat-
nim dniu miesiàca kalendarzowego, w którym funk-
cjonariusz wykonywa∏ sta∏e zadania s∏u˝bowe poza
terytorium RP.

§ 3. 1. WysokoÊç rycza∏tu przys∏ugujàcego funk-
cjonariuszowi wykonujàcemu zadania, o których mo-
wa w § 1, wynosi:

1) 1/3 kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1, gdy pobyt
poza terytorium RP trwa∏ powy˝ej 4 godzin i nie
przekracza∏ 8 godzin na dob´;

2) 1/2 kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1, gdy pobyt
poza terytorium RP trwa∏ powy˝ej 8 godzin i nie
przekracza∏ 12 godzin na dob´;

3) ca∏à kwot´, o której mowa w § 2 ust. 1, gdy pobyt
poza terytorium RP trwa∏ powy˝ej 12 godzin i nie
przekracza∏ 24 godzin na dob´.

2. Rycza∏t w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 1 pkt 1
przys∏uguje funkcjonariuszowi wykonujàcemu zada-
nia, o których mowa w § 1, podczas jazdy pociàgu, je-
˝eli pobyt poza terytorium RP trwa∏ powy˝ej 3 godzin
i nie przekracza∏ 8 godzin na dob´.

§ 4. 1. Podstaw´ do obliczenia wysokoÊci rycza∏tu
stanowi czas pobytu poza terytorium RP liczony od
chwili przystàpienia do wykonywania zadaƒ s∏u˝bo-
wych po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Pol-
skiej do zakoƒczenia tych zadaƒ poza granicà Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

2. W przypadku wielokrotnego przekraczania gra-
nicy Rzeczypospolitej Polskiej w ciàgu doby za pod-
staw´ obliczania wysokoÊci rycza∏tu przyjmuje si´
∏àczny czas pobytu poza terytorium RP w ciàgu doby.

3. Je˝eli czas pobytu poza terytorium RP trwa nie-
przerwanie w dwóch nast´pujàcych po sobie dniach,
pobyt ten traktuje si´ jako pobyt poza terytorium RP
w ciàgu doby.

§ 5. Do funkcjonariusza, który przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia rozpoczà∏ i nie zakoƒczy∏ wy-
konywania zadaƒ, o których mowa w § 1, stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.3)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 6 listopada 2009 r.

w sprawie okreÊlenia waluty i wysokoÊci rycza∏tu przys∏ugujàcego funkcjonariuszowi celnemu 
wykonujàcemu sta∏e zadania s∏u˝bowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

———————
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.

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

niem Ministra Finansów z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie
okreÊlenia waluty i wysokoÊci rycza∏tu przys∏ugujàcego
funkcjonariuszowi celnemu wykonujàcemu sta∏e zadania
s∏u˝bowe poza polskim obszarem celnym (Dz. U. Nr 17,
poz. 218), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168,
poz. 1323) traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego
rozporzàdzenia.


