
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 21 marca 2017 r. 

Poz. 612 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1) 

z dnia 16 marca 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy celnych wyżywienia 
lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie 

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799 i 1948) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie otrzymywania przez funkcjo- 

nariuszy celnych wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie (Dz. U. poz. 1406) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 

wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie”; 

2) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przypadki, w których funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, zwany dalej „funkcjonariuszem”, otrzymuje wy-

żywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, zwany dalej „równoważnikiem”;”; 

3) w § 3: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w dniach składania egzaminów przeprowadzanych w ośrodku szkolenia albo jednostkach organizacyjnych 

Krajowej Administracji Skarbowej, poza miejscem zamieszkania;”, 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) skierowany do pełnienia służby na jednostce pływającej Krajowej Administracji Skarbowej na czas powyżej 

8 godzin;”; 

4) w § 4: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) funkcjonariusz pełniący służbę w oddziałach celnych urzędu celno-skarbowego usytuowanych na zewnętrznej 

granicy Unii Europejskiej, podczas służby trwającej co najmniej 12 godzin − w czasie pełnienia służby;”, 

b) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) uczestniczący w zawodach sportowych organizowanych przez urząd obsługujący ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych, organy Krajowej Administracji Skarbowej lub jednostki organizacyjne Krajo-

wej Administracji Skarbowej,”; 

                                                           
1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej − finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finan-

sów (Dz. U. poz. 1595). 
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5) w § 5 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) będący słuchaczem ośrodka 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.”; 

6) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. W przypadku gdy różnym grupom funkcjonariuszy przysługują odmienne normy wyżywienia, a warunki 

techniczno-organizacyjne nie pozwalają na przyrządzanie posiłków według kilku norm oddzielnie, funkcjonariusze 

otrzymują wyżywienie według jednej normy wyżywienia, która przysługuje największej grupie funkcjonariuszy 

uprawnionych do otrzymania wyżywienia w danej jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.”; 

7) w § 9 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Równoważnik wypłaca kierownik jednostki organizacyjnej w rozumieniu art. 145 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. 

o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244 i 379), w której funkcjo- 

nariusz pełni służbę.”; 

8) w § 10 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Decyzję w sprawie wysokości powiększonego równoważnika podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej, o któ-

rym mowa w § 9 ust. 2, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej organizu-

jącej kurs lub szkolenie.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk 




