
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. 

Poz. 344 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1) 

z dnia 21 lutego 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości świadczeń przyznawanych funkcjonariuszowi celnemu 
oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa 

Na podstawie art. 90 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 15 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wysokości świadczeń 

przyznawanych funkcjonariuszowi celnemu oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa (Dz. U. 

poz. 910) wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie określenia wysokości świadczeń przyznawanych funkcjonariu-

szowi Służby Celno-Skarbowej oddelegowanemu do pełnienia służby na terytorium innego państwa”; 

2) w § 1: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Funkcjonariuszowi celnemu” zastępuje się wyrazami „Funkcjonariu-

szowi Służby Celno-Skarbowej”, 

b) w pkt 1 w lit. b wyrazy „funkcjonariusza celnego” zastępuje się wyrazami „funkcjonariusza Służby Celno- 

-Skarbowej”, 

c) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3) zwrot kosztów niezbędnego leczenia w zakresie określonym w art. 166 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 listo-

pada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88 i 244) – 

w wysokości udokumentowanej rachunkami lub fakturami potwierdzającymi poniesione koszty; 

4) zwrot poniesionych kosztów rozmów telefonicznych realizowanych przy użyciu telefonów służbowych 

Krajowej Administracji Skarbowej − w wysokości udokumentowanej rachunkami lub fakturami, do wyso-

kości kosztów za rozmowy telefoniczne do 15 minut miesięcznie.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk 

 

                                                           
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). 




