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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 grudnia 2004 r.

w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego 
w odniesieniu do okr´tów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposa˝enia i sprz´tu 

jednostek wojskowych, a tak˝e wyposa˝enia i sprz´tu jednostek organizacyjnych 
resortu spraw wewn´trznych i administracji

Na podstawie art. 6t ustawy z dnia 24 lipca 1999 r.
o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641
i Nr 273, poz. 2703) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Sprz´t, uzbrojenie i inne towary do wy∏àcz-
nego u˝ytku Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
i wojsk obcych oraz organów lub jednostek podle-
g∏ych lub nadzorowanych przez ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych, zwane dalej „wyposa˝e-
niem”, mo˝e przekraczaç granice Rzeczypospolitej
Polskiej stanowiàce granice zewn´trzne obszaru cel-
nego Wspólnoty Europejskiej, na warunkach okreÊlo-
nych w stosownym postanowieniu lub uchwale, za-
rzàdzeniu, decyzji czy zgodzie, zwanymi dalej „aktem
uprawniajàcym”, wydawanymi na podstawie:

1) ustawy z dnia 23 wrzeÊnia 1999 r. o zasadach po-
bytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania si´
przez to terytorium (Dz. U. Nr 93, poz. 1063,
z 2003 r. Nr 60, poz. 536 i Nr 210, poz. 2036 oraz
z 2004 r. Nr 172, poz. 1805);

2) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach u˝ycia
lub pobytu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
poza granicami paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117
oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135);

3) ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.
z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z póên. zm.2)).

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996,  Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200,
poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz
z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210,
poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742.



2. Przemieszczanie wyposa˝enia przez granice
Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach transportu na ob-
szarze celnym Wspólnoty Europejskiej, jest realizowa-
ne zgodnie z przepisami dotyczàcymi tranzytu we-
wn´trznego i zewn´trznego zawartymi w rozporzàdze-
niu Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 paêdziernika
1992 r. ustanawiajàcym Wspólnotowy Kodeks Celny
(Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992 r.), ostatnio zmienione-
go rozporzàdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 2700/00 z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz. Urz.
WE L nr 311 z 12.12.2000 r.) oraz przepisami rozdzia-
∏u 4 rozporzàdzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia
2 lipca 1993 r. ustanawiajàcego przepisy wykonawcze
w celu wykonania rozporzàdzenia Rady (EWG) nr
2913/92 ustanawiajàcego Wspólnotowy Kodeks Celny
(Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993 r.), ostatnio zmienio-
nego rozporzàdzeniem Komisji (WE) Nr 2286/03 
z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. WE L Nr 343
z 31.12.2003 r.), z uwzgl´dnieniem warunków okreÊlo-
nych aktem uprawniajàcym.

§ 2. 1. Nadanie przeznaczenia celnego wyposa˝e-
niu przemieszczanemu przez granice Rzeczypospolitej
Polskiej, stanowiàce granice zewn´trzne obszaru cel-
nego Wspólnoty Europejskiej, mo˝e nastàpiç w urz´-
dzie celnym Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
zg∏oszenia celnego dokonanego na:

1) formularzu „Deklaracja celna eksportowo-impor-
towa dla wojskowych pojazdów s∏u˝bowych
TRYPTYK”, stanowiàcym za∏àcznik nr 4 do rozpo-
rzàdzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia
2004 r. w sprawie szczegó∏owych wymogów, jakie
powinno spe∏niaç zg∏oszenie celne (Dz. U. Nr 94,
poz. 902 i Nr 232, poz. 2331);

2) formularzu 302, stanowiàcym za∏àcznik nr 5 do roz-
porzàdzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia
2004 r. w sprawie szczegó∏owych wymogów, jakie
powinno spe∏niaç zg∏oszenie celne, do którego na-
le˝y za∏àczyç:

a) wykaz wyposa˝enia,

b) wykaz Êrodków transportu,

c) inne dokumenty, je˝eli sà wymagane na podsta-
wie odr´bnych przepisów;

3) formularzu „Certyfikat dla sprz´tu wojskowego”,
w przypadku importu z krajów trzecich broni
i sprz´tu wojskowego dla potrzeb Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozosta∏ych krajów
Wspólnoty Europejskiej, którego wzór stanowi za-
∏àcznik III do rozporzàdzenia Rady (WE) nr 150/03
z dnia 21 stycznia 2003 r. zawieszajàcego nale˝no-
Êci celne przywozowe na niektóre rodzaje broni
i sprz´tu wojskowego (Dz. Urz. WE L 25
z 30.01.2003 r.).

2. Zg∏oszenie celne wyposa˝enia przemieszczane-
go przez granice Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiàce
granice zewn´trzne obszaru celnego Wspólnoty Euro-
pejskiej, na warunkach okreÊlonych w akcie uprawnia-
jàcym, wydanym na podstawie ustawy, o której mowa
w § 1 ust.1 pkt 1, mo˝e byç przyj´te tylko przez organ
celny w∏aÊciwy miejscowo dla przejÊcia granicznego
wskazanego w tym akcie.

§ 3. 1. Zg∏oszenie celne wyposa˝enia wystawia
w∏aÊciwy organ paƒstwa wysy∏ajàcego i poÊwiadcza
osoba upowa˝niona przez ten organ.

2. Dane osoby upowa˝nionej do poÊwiadczania
zg∏oszenia celnego oraz innych dokumentów i za-
Êwiadczeƒ, wzór jej podpisu i piecz´ci urz´dowych,
paƒstwo wysy∏ajàce przesy∏a w∏aÊciwemu organowi
celnemu przed terminem przedstawienia towaru
w urz´dzie celnym.

3. Ka˝dy Êrodek transportu wraz z towarem powi-
nien byç zg∏aszany na odr´bnym formularzu zg∏osze-
nia celnego, wraz z odpowiednimi za∏àcznikami, przy
czym w przypadku, uzgodnionego z w∏aÊciwymi w∏a-
dzami kraju przyjmujàcego, po∏àczenia tych Êrodków
w zorganizowanà jednostk´ transportu (kolumna po-
jazdów drogowych, pociàg, statek lub samolot) zg∏o-
szenia celnego mo˝na dokonaç na jednym formularzu
302, pod warunkiem wczeÊniejszego powiadomienia
w∏aÊciwego miejscowo organu celnego o takiej orga-
nizacji transportu.

§ 4. Dowódca wojskowego statku powietrznego
lub okr´tu wojennego wojsk obcych, po przybyciu,
z kraju nienale˝àcego do Wspólnoty Europejskiej, do
portu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed
jego opuszczeniem, jest obowiàzany do zawiadomie-
nia o tym fakcie organu celnego w∏aÊciwego miejsco-
wo dla przejÊcia granicznego wskazanego w akcie
uprawniajàcym do tego pobytu, wydanym na podsta-
wie ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1. 

§ 5. Wyposa˝enie przeznaczone do wy∏àcznego
u˝ytku jednostek wojsk obcych czasowo przebywajà-
cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowa-
dzane na jej terytorium na wojskowych statkach po-
wietrznych i okr´tach wojennych, o których mowa
w § 4, a tak˝e wyprowadzane z jej terytorium na tych
statkach lub okr´tach, na zasadach okreÊlonych prze-
pisami ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, nale-
˝y zg∏osiç organowi celnemu na formularzu 302.

§ 6. Wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, z kraju nienale˝àcego do Wspólnoty Europej-
skiej lub wyprowadzanie z jej terytorium wyposa˝enia
jednostek wojsk obcych, w miejscach nieb´dàcych
sta∏ymi lub czasowymi przejÊciami granicznymi lub
w miejscach niezlokalizowanych na granicy teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej mo˝e byç dokonywane
jedynie na warunkach zawartych w akcie uprawniajà-
cym wydanym na podstawie ustawy, o której mowa
w § 1 ust. 1 pkt 1, okreÊlonych przy udziale w∏aÊciwych
organów celnych.

§ 7. 1. Wyposa˝enie przedstawione organowi cel-
nemu podlega kontroli i dozorowi celnemu na zasa-
dach okreÊlonych przepisami prawa celnego.

2. Kontrola przebiegu i zakoƒczenia przemieszcza-
nia wyposa˝enia, o którym mowa w § 1 ust. 2, jest re-
alizowana na zasadach wynikajàcych z przepisów do-
tyczàcych tranzytu wewn´trznego i zewn´trznego za-
wartych w rozporzàdzeniu Rady (EWG) nr 2913/92
z dnia 12 paêdziernika 1992 r. ustanawiajàcym Wspól-
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notowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302
z 19.10.1992 r.), ostatnio zmienionego rozporzàdze-
niem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
Nr 2700/00 z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz. Urz. WE
L Nr 311 z 12.12.2000r.) oraz przepisami rozdzia∏u 4
rozporzàdzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lip-
ca 1993 r. ustanawiajàcego przepisy wykonawcze
w celu wykonania rozporzàdzenia Rady (EWG)
nr 2913/92 ustanawiajàcego Wspólnotowy Kodeks
Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993 r.) ostatnio zmie-
nionego rozporzàdzeniem Komisji (WE) nr 2286/03 
z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. WE L Nr 343
z 31.12.2003 r.), z uwzgl´dnieniem ustaleƒ zawartych
w akcie uprawniajàcym. 

3. Organ celny, w przypadkach wynikajàcych z od-
r´bnych przepisów, mo˝e odstàpiç od kontroli celnej,
je˝eli zostanie wczeÊniej pisemnie powiadomiony, ˝e
do wykonania stosownych czynnoÊci kontrolnych zo-
sta∏ zobowiàzany w∏aÊciwy organ Si∏ Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej, minister w∏aÊciwy do spraw
wewn´trznych lub wyznaczony przez niego organ.

4. Je˝eli, w przypadku, o którym mowa w ust. 2,
organ celny poweêmie uzasadnione podejrzenie, ˝e

wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej wyposa˝enia, o którym mowa w ust.1, bàdê jego
wyprowadzenie z jej terytorium lub jego wykorzysta-
nie na jej terytorium nast´puje z naruszaniem przepi-
sów prawa celnego lub prawa okreÊlajàcego zasady
pobytu na tym terytorium wojsk obcych, podejmuje
przewidziane prawem dzia∏ania w zakresie dozoru
i kontroli celnej oraz powiadamia ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych i Ministra Obrony Na-
rodowej lub ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.3)

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

niem Ministra Finansów z dnia 30 wrzeÊnia 1997 r. w spra-
wie okreÊlenia sposobu i warunków wykonywania kontro-
li celnej oraz nadawania przeznaczenia celnego okr´tom
wojennym i wojskowym statkom powietrznym oraz wypo-
sa˝eniu i sprz´towi jednostek wojskowych i jednostek or-
ganizacyjnych resortu spraw wewn´trznych i administra-
cji (Dz. U. Nr 129, poz. 841), które traci moc z dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
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