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Na podstawie art. 120 ust. 7 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:

1) tryb mianowania funkcjonariusza celnego, zwane-
go dalej „funkcjonariuszem”, na stopieƒ s∏u˝bo-
wy;

2) osoby uprawnione do sk∏adania wniosków;

3) terminy dokonywania mianowaƒ; 

4) wzór wniosku o mianowanie.

§ 2. 1. Mianowanie funkcjonariusza na stopieƒ
s∏u˝bowy nast´puje na wniosek. Wzór wniosku o mia-
nowanie na stopieƒ s∏u˝bowy okreÊla za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

2. W przypadku mianowania na stopieƒ s∏u˝bowy
Szefa S∏u˝by Celnej oraz mianowania na stopieƒ s∏u˝-
bowy inny ni˝ okreÊlony w § 4 ust. 2 dyrektora izby
celnej oraz dyrektora komórki organizacyjnej w∏aÊci-
wej w sprawach celnych, podatku akcyzowego, gier
i zak∏adów wzajemnych, urz´du obs∏ugujàcego mini-
stra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych,
zwanej dalej „komórkà organizacyjnà w urz´dzie ob-
s∏ugujàcym ministra”, przepisu ust. 1 nie stosuje si´. 

§ 3. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na
stopieƒ s∏u˝bowy w korpusie szeregowych S∏u˝by
Celnej, w korpusie podoficerów S∏u˝by Celnej oraz
w korpusie aspirantów S∏u˝by Celnej sk∏ada do kie-
rownika urz´du: 

1) dyrektor komórki organizacyjnej w urz´dzie obs∏u-
gujàcym ministra — w przypadku funkcjonariusza
pe∏niàcego s∏u˝b´ w tej komórce;

2) naczelnik urz´du celnego — w przypadku funkcjo-
nariusza pe∏niàcego s∏u˝b´ w urz´dzie celnym;

3) bezpoÊredni prze∏o˝ony, z zachowaniem drogi
s∏u˝bowej — w przypadku funkcjonariusza pe∏nià-
cego s∏u˝b´ w izbie celnej.

§ 4. 1. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na
stopieƒ s∏u˝bowy komisarza celnego i nadkomisarza
celnego w korpusie oficerów m∏odszych S∏u˝by Cel-
nej oraz w korpusie oficerów starszych S∏u˝by Celnej
sk∏ada do Szefa S∏u˝by Celnej:

1) dyrektor komórki organizacyjnej w urz´dzie obs∏u-
gujàcym ministra — w przypadku funkcjonariusza
pe∏niàcego s∏u˝b´ w tej komórce;

2) dyrektor izby celnej — w przypadku funkcjonariu-
sza pe∏niàcego s∏u˝b´ w izbie celnej lub urz´dzie
celnym.

2. Wniosek o mianowanie funkcjonariusza na sto-
pieƒ s∏u˝bowy podkomisarza celnego w korpusie ofi-
cerów m∏odszych S∏u˝by Celnej i na stopnie s∏u˝bowe
w korpusie genera∏ów S∏u˝by Celnej sk∏ada do mini-
stra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych:

1) Szef S∏u˝by Celnej — w przypadku dyrektora izby
celnej oraz dyrektora komórki organizacyjnej
w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra;

2) dyrektor komórki organizacyjnej w urz´dzie obs∏u-
gujàcym ministra — w przypadku funkcjonariusza
pe∏niàcego s∏u˝b´ w tej komórce;

3) dyrektor izby celnej — w przypadku funkcjonariu-
sza pe∏niàcego s∏u˝b´ w izbie celnej lub  urz´dzie
celnym.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, opi-
niuje Szef S∏u˝by Celnej.

§ 5. 1. Wniosek o mianowanie na stopieƒ s∏u˝bo-
wy Zast´pcy Szefa S∏u˝by Celnej sk∏ada do ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych Szef
S∏u˝by Celnej.

2. Wniosek o mianowanie na stopieƒ s∏u˝bowy za-
st´pców dyrektorów izb celnych, naczelników urz´dów
celnych oraz zast´pców naczelników urz´dów celnych
sk∏ada do Szefa S∏u˝by Celnej dyrektor izby celnej.

§ 6. 1. Mianowania funkcjonariusza na stopieƒ
s∏u˝bowy dokonuje si´ z dniem:

1) 26 stycznia — Âwiatowym Dniem Celnictwa lub

2) 21 wrzeÊnia — Dniem S∏u˝by Celnej.

2. W uzasadnionych przypadkach mianowanie na
stopieƒ s∏u˝bowy mo˝e nastàpiç z innym dniem ni˝
okreÊlony w ust. 1.

3. Mianowanie funkcjonariusza na stopieƒ s∏u˝bo-
wy, w przypadkach o których mowa w art. 104 ust. 1
pkt 10 oraz art. 105 pkt 3, 4 i 11 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej, nast´puje z dniem zwol-
nienia ze s∏u˝by.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 paêdziernika 2009 r.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie poprzedzone by∏o rozporzàdze-

niem Ministra Finansów z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie
stanowisk s∏u˝bowych funkcjonariuszy celnych oraz szcze-
gó∏owego trybu nadawania im stopni (Dz. U. Nr 25,
poz. 301, z 2002 r. Nr 43, poz. 394, z 2004 r. Nr 208,
poz. 2120 oraz z 2007 r. Nr 205, poz. 1483), które na pod-
stawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) w cz´Êci doty-
czàcej stopni s∏u˝bowych traci moc z dniem wejÊcia w ˝y-
cie niniejszego rozporzàdzenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 paêdziernika 2009 r.

w sprawie mianowania funkcjonariusza celnego na stopieƒ s∏u˝bowy

———————
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).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 28 paêdziernika 2009 r. (poz. 1421)

WZÓR

WNIOSEK O MIANOWANIE 
NA STOPIE¡ S¸U˚BOWY S¸U˚BY CELNEJ

Na podstawie ...................................................................................................................... * wnosz´ o mianowanie:

na stopieƒ s∏u˝bowy ......................................................... w korpusie ....................................................................... .

1. Stopieƒ s∏u˝bowy**, data mianowania: 2. Nazwisko i imi´: 

3. Data i miejsce urodzenia: 4. Stanowisko s∏u˝bowe:

5. Nr ewidencyjny PESEL: 6. Data mianowania do s∏u˝by w S∏u˝bie Celnej:

7. Wykszta∏cenie: 8. Szkolenie specjalistyczne***:

UZASADNIENIE****

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

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

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

(miejscowoÊç, data)                                                                                    (piecz´ç imienna i podpis osoby sk∏adajàcej wniosek)

* Nale˝y wpisaç odpowiednio: art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323),
§ 3 pkt 1, § 3 pkt 2, § 3 pkt 3, § 4 ust. 1 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 2, § 4 ust. 2 pkt 1, § 4 ust. 2 pkt 2, § 4 ust. 2 pkt 3, § 5 ust. 1,
§ 5 ust. 2 rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 28 paêdziernika 2009 r. w sprawie mianowania funkcjonariusza
celnego na stopieƒ s∏u˝bowy (Dz. U. Nr 182, poz. 1421).

** Nale˝y wpisaç posiadany stopieƒ s∏u˝bowy; w przypadku wniosku o mianowanie funkcjonariusza s∏u˝by przygoto-
wawczej na stopieƒ s∏u˝bowy aplikanta celnego w korpusie szeregowych S∏u˝by Celnej, pole pozostawia si´ niewy-
pe∏nione.

*** Wype∏nia si´ w przypadku wniosku o mianowanie na stopieƒ s∏u˝bowy m∏odszego aspiranta celnego w korpusie aspi-
rantów S∏u˝by Celnej i podkomisarza celnego w korpusie oficerów m∏odszych S∏u˝by Celnej; nale˝y wpisaç informa-
cj´ o wyniku ukoƒczenia szkolenia specjalistycznego. 

**** W treÊci uzasadnienia wskazuje si´ w szczególnoÊci doÊwiadczenie i umiej´tnoÊci funkcjonariusza celnego, którego
dotyczy sk∏adany wniosek.




