
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 maja 2017 r.

Poz. 965

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZwOju I FINANSÓw1)

z dnia 10 maja 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego  
do pełnienia służby w innej miejscowości

Na podstawie art. 92 ust. 4 i art. 93 ust. 3 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 27 października 2010 r. w sprawie świadczeń związanych z przenie-
sieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości (Dz. U. poz. 1338) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:
„w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do pełnienia służby 
w innej miejscowości”;

2) w § 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)  szczegółowe warunki przyznawania lokalu mieszkalnego albo tymczasowej kwatery funkcjonariuszowi 

Służby Celno-Skarbowej przeniesionemu do pełnienia służby w innej miejscowości, z której dojazd do 
miejsca zamieszkania jest znacznie utrudniony, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4)  wysokość oraz warunki przyznawania i zwracania równoważnika pieniężnego, o którym mowa w art. 169 

ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, 
z późn. zm.2)), zwanego dalej „równoważnikiem pieniężnym”;”;

3) w § 2 w ust. 2:
a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Służby Celnej” zastępuje się wyrazami „Krajowej Administracji Skar-

bowej”,
b) w pkt 3 wyrazy „Służby Celnej” zastępuje się wyrazami „Krajowej Administracji Skarbowej”;

4) w § 4 w ust. 2 część wspólna otrzymuje brzmienie: 
„− kierownikowi jednostki organizacyjnej, o którym mowa w art. 145 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 
Administracji Skarbowej, do której funkcjonariusz został przeniesiony, zwanemu dalej „kierownikiem jednostki orga-
nizacyjnej”.”;

5) użyte w § 5 w ust. 1, w § 10 w ust. 1, w § 12 w ust. 3 i 4 oraz w § 13 we wprowadzeniu do wyliczenia, w różnym 
przypadku, wyrazy „kierownik urzędu” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „kierownik jed-
nostki organizacyjnej”;

1)  Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów 
(Dz. U. poz. 1595).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708 i 768.



Dziennik Ustaw – 2 –  Poz. 965

 

6) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Koszty zakwaterowania w tymczasowej kwaterze ponosi jednostka organizacyjna Krajowej Administracji 
Skarbowej, do której funkcjonariusz został przeniesiony.”;

7) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Koszty i diety, o których mowa w ust. 1, zwraca jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej, 
do której funkcjonariusz został przeniesiony.”;

8) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalenie wysokości i wypłata diet dla funkcjonariusza następuje zgodnie z przepisami dotyczącymi należ- 
ności przysługujących funkcjonariuszom z tytułu podróży służbowych odbywanych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.”;

9) w § 18:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)  jednorazowy zwrot kosztów podróży funkcjonariusza powracającego po upływie okresu czasowego prze-

niesienia do jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, w której funkcjonariusz pełnił 
służbę przed przeniesieniem;”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)  ekwiwalent z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania, za każdy dzień przeniesienia, w wysokości 95% 

stawki diety, określonej w przepisach dotyczących należności przysługujących funkcjonariuszom z tytułu 
podróży służbowych odbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”,

c) w ust. 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11)  zwolnienia od pełnienia służby w przypadku, o którym mowa w art. 183 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 

2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Koszty podróży, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zwraca jednostka organizacyjna Krajowej Administracji 
Skarbowej, w której funkcjonariusz pełnił służbę przed przeniesieniem.”;

10) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

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

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk
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OŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE 

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

...................................................................................................................................................... 
(stopień służbowy) 

...................................................................................................................................................... 
(obecne miejsce pełnienia służby 

– komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra/izba administracji skarbowej/urząd 
skarbowy/urząd celno-skarbowy/oddział celny) 

...................................................................................................................................................... 
(data przeniesienia do obecnego miejsca pełnienia służby) 

...................................................................................................................................................... 
(poprzednie miejsce pełnienia służby 

– komórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra/izba administracji skarbowej/urząd 
skarbowy/urząd celno-skarbowy/oddział celny) 

...................................................................................................................................................... 
(numer telefonu służbowego) 

 

Oświadczam, że: 

1. Od dnia .................................................................................................... nie posiadam 
lokalu mieszkalnego/tymczasowej kwatery1), położonego/położonej1) w miejscu pełnienia 
służby bądź w miejscowości pobliskiej, oraz mój małżonek nie posiada lokalu 
mieszkalnego/tymczasowej kwatery1). 

2. Zameldowanie na pobyt stały posiadam w .............................................................................. 
przy ul. ....................................................................................................................................... . 

3. Przed dniem przeniesienia zamieszkiwałem/zamieszkiwałam1) w ........................................ 
przy ul. ....................................................................................................................................... . 

4. Od dnia ............................... zamieszkuję w ............................................................................ 
przy ul. ..................................................................................... w lokalu stanowiącym 
własność ................................................................................................................................ . 

5. Dojazd od miejsca zamieszkania, o którym mowa w pkt 3, do miejsca pełnienia służby jest 
dojazdem znacznie utrudnionym – w rozumieniu art. 168 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 
2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.). 

  

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. (poz. 965)

WZÓR
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Uzasadnienie: 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

6. Członkami mojej rodziny są2): 

– małżonek, 
– dzieci3), 
– moi rodzice i rodzice mojego małżonka4). 

7. Przenoszę się sam(a)1)/z następującymi członkami rodziny2): 

– małżonek, 
– dzieci3) w liczbie osób ..................................., 
– moi rodzice oraz rodzice mojego małżonka4) w liczbie osób    .............................. . 

8. Zamieszkujący ze mną członkowie rodziny – będący funkcjonariuszami Służby Celno- 

-Skarbowej – pobierają/nie pobierają1) równoważnik pieniężny/równoważnika pieniężnego1) 
za brak lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej. 

9. Nie zrzekłem(-łam) się/zrzekłem(-łam) się1) i nie utraciłem(-łam)/utraciłem(-łam)1) prawa 
do zajmowanego dotychczas lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej. 

10. Nie odmówiłem(-łam)/odmówiłem(-łam)1) przyjęcia lokalu mieszkalnego lub kwatery 
tymczasowej, które odpowiadały przysługującym mi normom oraz znajdowały się 
w należytym stanie technicznym i sanitarnym. 

11. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam podpisem. 

Jednocześnie zobowiązuję się poinformować kierownika jednostki organizacyjnej o każdej 
zmianie mającej wpływ na uprawnienie do równoważnika pieniężnego. 

 
.................................................................. 

(data i podpis) 

 

Uwagi:  
1) Niepotrzebne skreślić. 
2) Właściwe podkreślić. 
3) Dzieci (własne lub małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie) pozostające na utrzymaniu 

funkcjonariusza, jeżeli nie ukończyły 25 lat życia, a także bez względu na wiek, jeżeli są to dzieci, które 
zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. 

4) Rodzice funkcjonariusza i jego małżonka – rodziców funkcjonariusza i jego małżonka, będących na jego 
wyłącznym utrzymaniu lub jeżeli ze względu na wiek, niepełnosprawność albo inne okoliczności są 
niezdolni do samodzielnego utrzymania; za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby 
przysposabiające. 




