
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r.

Poz. 420

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie wzoru informacji dotyczącej stosunku podległości służbowej funkcjonariuszy celnych,  
członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych 

w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej

Na podstawie art. 126a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. 
zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji składanej przez funkcjonariuszy celnych oraz członków korpusu służby cywilnej i pra-
cowników odpowiednio pełniących służbę albo zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej o zaistnieniu 
przesłanek określonych w art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

Minister Finansów: M. Szczurek

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 1055, 1215, 1395 i 1662 oraz 
z 2015 r. poz. 211.
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 19 marca 2015 r. (poz. 420)

WZÓR

.....................................................
(imię i nazwisko)

.....................................................
(stopień służbowy1), stanowisko)

Szef Służby Celnej2)

Dyrektor Izby Celnej2) w ...........................................

INFORMACJA

Na podstawie art. 126a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.) 
informuję, że w odniesieniu do niżej wymienionej(wymienionych)2) osoby(osób)2) zaistniały przesłanki określone w art. 126 
ww. ustawy3).

1.   ...........................................................................................................................................................................................

2.   ...........................................................................................................................................................................................

3.   ...........................................................................................................................................................................................

...............................................................................
(czytelny podpis osoby składającej informację)

.................................................
(miejscowość, data)

Objaśnienia:
1)  Dotyczy funkcjonariusza celnego.
2)  Niepotrzebne skreślić.
3)  Należy podać imię (imiona) i nazwisko oraz odpowiednio miejsce służby albo pracy funkcjonariusza celnego, członka 

korpusu służby cywilnej albo pracownika, będącego małżonkiem, osobą pozostającą w stosunku pokrewieństwa do 
drugiego stopnia włącznie albo powinowactwa pierwszego stopnia albo osobą prowadzącą wspólne gospodarstwo 
domowe z funkcjonariuszem celnym, członkiem korpusu służby cywilnej albo pracownikiem składającym informację.




