
Dziennik Ustaw Nr 202 — 14944 — Poz. 1562

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 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) warunki u˝ycia urzàdzeƒ technicznych i psów s∏u˝-
bowych podczas kontroli, o których mowa
w art. 30 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 3—7 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej, zwanej dalej
„ustawà”;

2) sposób przeprowadzania przeszukania osoby;

3) sposób i warunki przeprowadzania rewizji baga˝u
podró˝nego.

§ 2. Urzàdzenia techniczne, zwane dalej „urzàdze-
niami”, mogà byç u˝ywane, o ile ich u˝ycie mog∏oby:

1) przyspieszyç lub uproÊciç czynnoÊci kontrolne;

2) zmniejszyç dolegliwoÊç czynnoÊci kontrolnych dla
osoby kontrolowanej.

§ 3. Warunkiem u˝ycia urzàdzeƒ jest:

1) posiadanie aktualnej, odpowiedniej dla danego
urzàdzenia, dokumentacji technicznej;

2) odbycie przez funkcjonariusza celnego, zwanego
dalej „funkcjonariuszem”, szkolenia w zakresie
obs∏ugi danego urzàdzenia, którego ukoƒczenie
zosta∏o udokumentowane zaÊwiadczeniem o jego
pozytywnym zakoƒczeniu, o ile takie obowiàzki
wynikajà z przepisów odr´bnych.

§ 4. Do u˝ycia psów s∏u˝bowych podczas kontroli,
o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 7
ustawy, stosuje si´ przepis § 2.

§ 5. 1. CzynnoÊci kontrolne przy u˝yciu psów s∏u˝-
bowych wykonuje si´ w sposób niepowodujàcy szkód
oraz zagro˝enia dla ˝ycia lub zdrowia osób.

2. Podczas wykonywania czynnoÊci kontrolnych
psy s∏u˝bowe powinny byç prowadzone na smyczy
i w kagaƒcu.

3. Podczas wykonywania czynnoÊci kontrolnych
dopuszcza si´ mo˝liwoÊç zdj´cia psu s∏u˝bowemu:

1) kagaƒca,

2) smyczy

— w przypadku gdy przy wykonywaniu tych czynno-
Êci obecni sà funkcjonariusze.

§ 6. 1. Warunkiem u˝ycia psa s∏u˝bowego jest od-
bycie przez funkcjonariusza szkolenia zakoƒczonego
otrzymaniem zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia
dla przewodnika psa.

2. Pies s∏u˝bowy mo˝e byç u˝ywany do kontroli
w zakresie wynikajàcym z zaÊwiadczenia o ukoƒcze-
niu szkolenia dla przewodnika psa.

§ 7. Osoba poddawana kontroli powinna na ˝àda-
nie funkcjonariusza okazaç i wydaç posiadane przy
sobie towary, przedmioty lub wartoÊci dewizowe.

§ 8. Przeszukanie osoby polega na sprawdzeniu
odzie˝y osoby i jej podr´cznych przedmiotów.

§ 9. Przeszukanie osoby nale˝y przeprowadziç
w miejscu wykluczajàcym obecnoÊç osób postron-
nych i z zachowaniem wymogów higieny.

§ 10. Przeszukanie osoby w wieku poni˝ej 17 lat
powinno si´ przeprowadzaç, w miar´ mo˝liwoÊci,
w obecnoÊci jej opiekuna prawnego.

§ 11. 1. Podró˝ny obowiàzany jest na ˝àdanie
funkcjonariusza do otwarcia baga˝u oraz okazania je-
go zawartoÊci.

2. W przypadku odmowy wykonania czynnoÊci,
o których mowa w ust. 1, funkcjonariusz przeprowa-
dza rewizj´ baga˝u, na odpowiedzialnoÊç podró˝ne-
go.

3. Rewizja baga˝u podró˝nego polega na spraw-
dzeniu jego zawartoÊci pod wzgl´dem rodzaju i iloÊci
przewo˝onych towarów, przedmiotów lub wartoÊci
dewizowych.

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

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 18 listopada 2009 r.

w sprawie warunków u˝ycia urzàdzeƒ technicznych i psów s∏u˝bowych podczas kontroli 
oraz sposobu przeprowadzania przeszukania osoby i rewizji baga˝u podró˝nego

———————
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).ww
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