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Związek Zawodowy
Celnicy PL

Nysa, dnia 15.01.2020r.

nadinsp. Piotr Walczak
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
ZZ Celnicy PL-3/20

Szanowny Panie Ministrze!

Związek Zawodowy Celnicy PL uprzejmie informuje, że Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, zmieniło stawki norm wyżywienia dla funkcjonariuszy
podległych pod MSWiA.
Specjalne rozporządzenia, dotyczące mundurowych ze wszystkich formacji podległych
MSWiA, tuż przed nowym rokiem zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia
31.12.2019, poz. 2566.
Dotychczasową stawkę Minister SWiA uznał za zupełnie oderwaną od rzeczywistości.
Sprawa wysokości równoważników stała się tematem wyszydzanym w mediach na co zwrócił
uwagę podczas posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Pan
Minister Mariusz Kamiński.
Podobna sytuacja jest w Służbie Celno-Skarbowej.
W związku z powyższym prosimy o przyjęcie w trybie obiegowym zmian do
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2018 r. (Dz.U. z dnia 12 lutego 2018r. poz.
348) w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub
równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie w następujący sposób:
§ 5 otrzymuje brzmienie:
§ 5.1. Wyżywienie według normy U w wymiarze 50% 70% otrzymuje, jako dodatek do normy Z,
funkcjonariusz:
1) skierowany do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym podczas służby trwającej ponad
8 godzin – w czasie pełnienia służby;
2) będący słuchaczem ośrodka szkoleniowego realizującego zadania w zakresie tresury psów
służbowych – w dniach zajęć terenowych związanych z praktycznym szkoleniem psów, jeżeli
zajęcia te trwają co najmniej 4 godziny dziennie i wymagają zwiększonego wysiłku fizycznego.
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§ 10 otrzymuje brzmienie:
§ 10. 1. Funkcjonariusz, któremu rodzaj i warunki pełnienia służby lub względy technicznoorganizacyjne uniemożliwiają korzystanie z przysługującego wyżywienia, otrzymuje
równoważnik.
2. Równoważnik jest wypłacany za okres, za który przysługuje wyżywienie. Równoważnik
wypłaca kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę.
3. Podstawę obliczania równoważnika stanowi wartość pieniężna normy wyżywienia
przysługującej funkcjonariuszowi.
4. Wysokość równoważnika wynosi:
1) za normę Z – 13,00 zł; 18,00 zł
2) za normę U – 6,00 zł; 10,00 zł
3) za normę U w wymiarze 50% – 3,00 zł. 5,00 zł
4) za normę U w wymiarze 70% - 7,00 zł
5. Funkcjonariusz nie otrzymuje równoważnika w zamian za napoje.

Z poważaniem
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
SŁAWOMIR SIWY
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