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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 3 listopada 2009 r.

w sprawie szczegó∏owego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez funkcjonariusza celnego kontroli
rodzaju paliwa znajdujàcego si´ w zbiorniku pojazdu lub innego Êrodka przewozowego

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Kontrol´ rodzaju paliwa znajdujàcego si´
w zbiorniku pojazdu lub innego Êrodka przewozowe-
go, zwanych dalej „pojazdem”, przeprowadza funk-
cjonariusz celny, zwany dalej „funkcjonariuszem”,
poprzez:

1) prób´ kwasowà;

2) pobranie próbki paliwa i przekazanie jej celem
przeprowadzenia analizy dokonywanej przez wy-
specjalizowane laboratorium celne albo inne labo-
ratorium, które uzyska∏o akredytacj´, na zasadach
okreÊlonych w przepisach o systemie oceny zgod-
noÊci, do wykonywania badaƒ jakoÊci paliwa.

2. W celu przeprowadzenia kontroli, o której mo-
wa w ust. 1, funkcjonariusz w obecnoÊci kierujàcego
pojazdem pobiera ze zbiornika pojazdu próbk´ paliwa
w niezb´dnej iloÊci, jednak nie wi´kszej ni˝ 0,5 l.
W przypadku braku mo˝liwoÊci pobrania próbki pali-
wa ze zbiornika pojazdu, próbk´ mo˝na pobraç z prze-
wodów paliwowych.

3. Do pobrania próbki paliwa funkcjonariusz sto-
suje urzàdzenie umo˝liwiajàce pobranie (zassanie)
odpowiedniej iloÊci paliwa, a nast´pnie przelanie go
lub przet∏oczenie do naczynia, w którym b´dzie pod-
dane próbie kwasowej, lub do pojemników, w których
zostanie przekazane do przeprowadzenia analizy,
o której mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Przed ka˝dym pobraniem próbki paliwa urzà-
dzenie, o którym mowa w ust. 3, funkcjonariusz prze-
p∏ukuje pobranym paliwem.

5. Paliwo pochodzàce z p∏ukania umieszcza si´
w pojemniku na zlewki.

§ 2. 1. Prób´ kwasowà przeprowadza si´ przez do-
danie odpowiedniej iloÊci próbki paliwa do jednorazo-
wego testera, w którym znajduje si´ 18 % wodny roz-
twór kwasu solnego, wymieszanie cieczy, a nast´pnie
pozostawienie mieszaniny przez okres 10 minut.

2. Oddzielenie si´ po up∏ywie okresu, o którym
mowa w ust. 1, warstwy o zabarwieniu od ró˝owego
do czerwonego oznacza, ˝e w kontrolowanym paliwie
znajduje si´ znacznik przeznaczony do znakowania
olejów opa∏owych lub olejów nap´dowych przezna-
czonych na cele opa∏owe, okreÊlony w przepisach
o podatku akcyzowym.

3. Oddzielenie si´ po up∏ywie okresu, o którym
mowa w ust. 1, warstwy o zabarwieniu od niebieskie-
go do zielonego oznacza, ˝e w kontrolowanym pali-
wie znajduje si´ znacznik przeznaczony do znakowa-
nia olejów opa∏owych lub olejów nap´dowych prze-
znaczonych do celów ˝eglugi, okreÊlony w przepisach
o podatku akcyzowym.

§ 3. 1. Decyzj´ o przeprowadzeniu analizy, o której
mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, funkcjonariusz podejmuje
w przypadku uzasadnionego zastrze˝enia co do wyni-
ków próby kwasowej albo na ˝àdanie kierujàcego po-
jazdem.

2. Pobrana do analizy próbka paliwa jest umiesz-
czana w dwóch jednakowych szczelnie zamykanych
pojemnikach, zabezpieczajàcych paliwo przed zmianà
jego cech charakterystycznych, oznaczonych w spo-
sób zapewniajàcy ustalenie pojazdu, z którego pobra-
no próbk´, kierujàcego tym pojazdem, daty i miejsca
pobrania próbki i sposobu jej zabezpieczenia oraz
uniemo˝liwiajàcy zmian´ ich zawartoÊci w czasie
przesy∏ki. W ka˝dym z pojemników umieszcza si´ co
najmniej 0,2 l paliwa.

3. Próbk´ paliwa umieszczonà w dwóch pojemni-
kach funkcjonariusz dostarcza niezw∏ocznie, jednak
nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni od dnia pobrania prób-
ki, do laboratorium, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

4. Paliwo zawarte w jednym z pojemników prze-
znacza si´ do badaƒ, natomiast próbka paliwa
umieszczona w drugim z pojemników stanowi zapas
kontrolny laboratorium. 

§ 4. 1. Z przeprowadzonej kontroli rodzaju paliwa
znajdujàcego si´ w zbiorniku pojazdu sporzàdza si´
protokó∏, którego wzór okreÊla za∏àcznik do rozporzà-
dzenia.

2. Protokó∏ sporzàdza si´ w dwóch egzempla-
rzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierujàcy kontro-
lowanym pojazdem, drugi do∏àcza si´ do akt sprawy.

§ 5. Pozosta∏oÊç pobranej próbki paliwa, niewyko-
rzystanà do kontroli, przelewa si´ lub przet∏acza z po-
wrotem do zbiornika pojazdu, za zgodà kierujàcego
pojazdem, a w przypadku braku zgody — umieszcza
si´ w pojemniku na zlewki.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

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

niem Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2004 r. w spra-
wie szczegó∏owego sposobu oraz trybu przeprowadzania
przez organ celny kontroli rodzaju paliwa znajdujàcego si´
w zbiorniku pojazdu lub innego Êrodka przewozowego
(Dz. U. Nr 258, poz. 2583), które traci moc z dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia stosownie do brzmie-
nia art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S∏u˝-
bie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323).

——————
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 3 listopada 2009 r. (poz. 1482)

WZÓR

(piecz´ç nag∏ówkowa
organu S∏u˝by Celnej) ............................ dnia ......................

Protokó∏ nr ......
kontroli rodzaju paliwa znajdujàcego si´ w zbiorniku pojazdu lub innego Êrodka przewozowego

Dzia∏ajàc na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323),

……………………………………………………………….......................................................................................……….
(stopieƒ s∏u˝bowy, imi´ i nazwisko funkcjonariusza celnego)

w .....................................................................................................................................................................................
(wskazaç miejsce kontroli)

dokona∏ kontroli rodzaju paliwa znajdujàcego si´ w zbiorniku pojazdu lub innego Êrodka przewozowego:

..........................................................................................................................................................................................
(marka i typ pojazdu lub innego Êrodka przewozowego, pojemnoÊç zbiornika paliwa w litrach)

nr rej. ........................................... kierowanego przez .................................................................................................

……………………………………………………….............................................................…….....................................….

………………………………………………………………………………………………….....................................………….
(imi´, nazwisko i adres zamieszkania osoby kierujàcej pojazdem lub innym Êrodkiem przewozowym)

nale˝àcego do ………………………..............................................................……………………………………………….

………………………………................................................................................................…………………………………

..........................................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko/firma, adres zamieszkania/siedziba w∏aÊciciela lub posiadacza pojazdu lub innego Êrodka przewozowego)

W wyniku przeprowadzonej próby kwasowej stwierdzono: ......................................................................................

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

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

..........................................................................................................................................................................................
(opisaç zmiany, jakie zasz∏y w próbce poddanej próbie kwasowej, lub wskazaç ich brak)

Pobrana próbka paliwa zostanie przekazana do wyspecjalizowanego laboratorium celnego lub innego labora-
torium, które uzyska∏o akredytacj´*), na zasadach okreÊlonych w przepisach o systemie oceny zgodnoÊci, do
wykonywania badaƒ jakoÊci paliwa, w celu dokonania analizy.

Uwagi kierujàcego pojazdem: ……………..................................................................……………………………………

…………………………………………..........................……………...................................................……………………….

…………………………………………………….....................................................................................……………………

……………………………………………………………...................................................................…………………………

……………………………………………………………………..........................................................................……………

………………………………………………………………..............................................................................………………
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Uwagi funkcjonariusza celnego: ..............………....................................................................................……………….

……………………………………………..............................................................................…………………………………

…………………………………………………………….................................................................................………………

………………………………………………………................................................................................................…………

………………………………………………..............................................................................................................………

………………………………………………………..................................................................................................……….

……………………………..............…………… …………………...............………
(podpis kierujàcego kontrolowanym (pieczàtka imienna i podpis

pojazdem lub innym Êrodkiem przewozowym) funkcjonariusza celnego)

Sporzàdzono w 2 egz.
Otrzymujà:
1. Kierujàcy pojazdem lub innym Êrodkiem przewozowym
2. Organ S∏u˝by Celnej

———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.
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