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Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323
i Nr 201, poz. 1540) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb przeprowadzania badaƒ lekarskich osoby za-
trzymanej przez funkcjonariusza celnego, zwanej
dalej „osobà zatrzymanà”;

2) przypadki uzasadniajàce potrzeb´ udzielenia oso-
bie zatrzymanej pierwszej pomocy medycznej lub
potrzeb´ poddania jej niezb´dnym badaniom le-
karskim;

3) czas i organizacj´ badaƒ, o których mowa w pkt 1,
oraz sposób ich dokumentowania.

§ 2. Osob´ zatrzymanà poddaje si´ niezb´dnym
badaniom lekarskim, w przypadku gdy:

1) zosta∏a jej udzielona pierwsza pomoc medyczna;

2) zachodzi uzasadniona obawa, ˝e znajduje si´
w stanie zagra˝ajàcym jej ˝yciu lub zdrowiu;

3) za˝àda∏a niezw∏ocznego zbadania przez lekarza;

4) oÊwiadczy∏a, ˝e cierpi na schorzenia wymagajàce
sta∏ego lub okresowego leczenia, którego prze-
rwanie zagra˝a∏oby jej ˝yciu lub zdrowiu;

5) z posiadanych przez S∏u˝b´ Celnà informacji lub
okolicznoÊci zatrzymania wynika, ˝e mo˝e byç
chora na chorob´ zakaênà w rozumieniu ustawy
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zaka˝eƒ i chorób zakaênych u ludzi (Dz. U.
Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 76, poz. 641);

6) jest kobietà w cià˝y.

§ 3. 1. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej prze-
prowadza si´ po dokonaniu przez funkcjonariusza cel-
nego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, niezb´d-
nych czynnoÊci zwiàzanych z zatrzymaniem.

2. W przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 2, ba-
danie lekarskie mo˝e byç przeprowadzone w czasie
prowadzenia niezb´dnych czynnoÊci zwiàzanych z za-
trzymaniem. 

§ 4. 1. Osoba zatrzymana jest kierowana na bada-
nie lekarskie na podstawie pisemnego wniosku kie-
rownika komórki organizacyjnej S∏u˝by Celnej, która
dokona∏a zatrzymania, lub upowa˝nionego przez nie-
go funkcjonariusza. Wzór wniosku o przeprowadzenie
badania lekarskiego osoby zatrzymanej jest okreÊlony
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia. 

2. W przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2, wnio-
sek, o którym mowa ust. 1, mo˝e byç z∏o˝ony ustnie.
Kierownik, o którym mowa w ust. 1, niezw∏ocznie po-
twierdza na piÊmie treÊç wniosku.

§ 5. 1. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej prze-
prowadza lekarz najbli˝szego miejscu zatrzymania za-
k∏adu opieki zdrowotnej albo udzielajàcy Êwiadczeƒ
zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekar-
skiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekar-
skiej albo grupowej praktyki lekarskiej, udzielajàcy
Êwiadczeƒ zdrowotnych finansowanych ze Êrodków
publicznych w rozumieniu przepisów o Êwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicz-
nych.

2. W przypadku braku mo˝liwoÊci przeprowadze-
nia badania przez podmioty, o których mowa w ust. 1,
badanie przeprowadza lekarz innego zak∏adu opieki
zdrowotnej albo udzielajàcy Êwiadczeƒ zdrowotnych
w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywi-
dualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej albo gru-
powej praktyki lekarskiej.

§ 6. 1. S∏u˝ba Celna zapewnia przewiezienie osoby
zatrzymanej w celu przeprowadzenia badania lekar-
skiego.

2. Je˝eli stan zdrowia osoby zatrzymanej wskazu-
je na potrzeb´ zapewnienia do jej przewiezienia spe-
cjalnych warunków transportu, przewiezienia doko-
nuje si´ specjalistycznym Êrodkiem transportu sani-
tarnego.

§ 7. Pierwszej pomocy medycznej osobie zatrzy-
manej udziela si´ w razie wypadku, urazu, zatrucia,
porodu, nag∏ego zachorowania lub nag∏ego pogor-
szenia stanu zdrowia powodujàcego zagro˝enie ˝ycia.

§ 8. 1. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego
osobie zatrzymanej lekarz wydaje zaÊwiadczenie le-
karskie o istnieniu albo braku przeciwwskazaƒ me-
dycznych do zatrzymania. ZaÊwiadczenie do∏àcza si´
do dokumentacji sporzàdzonej w zwiàzku z zatrzyma-
niem osoby. Wzór zaÊwiadczenia lekarskiego o istnie-
niu albo braku przeciwwskazaƒ medycznych do za-
trzymania jest okreÊlony w za∏àczniku nr 2 do rozpo-
rzàdzenia. 

2. W przypadku gdy osoba zatrzymana swym za-
chowaniem uniemo˝liwia lub nie wyra˝a zgody na
przeprowadzenie badania lekarskiego lub udzielenie
pierwszej pomocy medycznej, okolicznoÊç t´ lekarz
odnotowuje w zaÊwiadczeniu lekarskim, o którym
mowa w ust. 1.

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

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

1614

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie badaƒ lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza celnego

———————
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∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 24 listopada 2009 r. (poz. 1614)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR

...................................................... .................................................
(piecz´ç jednostki organizacyjnej (miejscowoÊç, data)

S∏u˝by Celnej)

WNIOSEK
o przeprowadzenie badania lekarskiego

osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy S∏u˝by Celnej

Imi´ ................................................... Nazwisko ......................................................... P∏eç: M, K*

Data urodzenia lub wiek:

Cel badania:

Dokument potwierdzajàcy to˝samoÊç:

Informacje o stanie zdrowia/dolegliwoÊci:

......................................................
(pieczàtka i czytelny podpis

kierownika komórki
organizacyjnej S∏u˝by Celnej)

* W∏aÊciwe podkreÊliç.
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR

...................................................................... ....................................
(piecz´ç podmiotu przeprowadzajàcego badanie) (miejscowoÊç, data)

ZaÊwiadczenie lekarskie
o istnieniu albo braku przeciwwskazaƒ medycznych do zatrzymania

Imi´ ............ Nazwisko ..................................................................... P∏eç: M, K*

Data urodzenia lub wiek:

Dokument potwierdzajàcy to˝samoÊç:

Orzeczenie o braku albo istnieniu przeciwwskazaƒ medycznych do zatrzymania: 

Podano/zlecono*:

Badania nie przeprowadzono:

.......................................................
(data, pieczàtka i podpis lekarza)

* W∏aÊciwe podkreÊliç.
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