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Na podstawie art. 158 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 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 rodzaje zadaƒ, do któ-
rych wykonywania dopuszcza si´ u˝ycie pojazdów do
celów s∏u˝bowych oraz szczegó∏owe warunki u˝ywa-
nia tych pojazdów.

§ 2. 1. Do wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych mogà
byç u˝ywane pojazdy pozostajàce w dyspozycji S∏u˝-
by Celnej oraz pojazdy niepozostajàce w dyspozycji
S∏u˝by Celnej.

2. Pojazdami niepozostajàcymi w dyspozycji S∏u˝-
by Celnej mogà byç pojazdy stanowiàce w∏asnoÊç
albo wspó∏w∏asnoÊç funkcjonariusza celnego lub po-
zostajàce do jego dyspozycji na podstawie innego ty-
tu∏u prawnego uprawniajàcego do u˝ywania pojazdu.

§ 3. 1. Pojazdów pozostajàcych w dyspozycji S∏u˝-
by Celnej mo˝na u˝ywaç do wykonywania zadaƒ s∏u˝-
bowych, o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 19 ust. 1
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S∏u˝-
bie Celnej, zwanej dalej „ustawà”.

2. Pojazdów niepozostajàcych w dyspozycji S∏u˝-
by Celnej mo˝na u˝ywaç do wykonywania zadaƒ s∏u˝-
bowych zwiàzanych z:

1) kontrolà przedsi´biorców w ich siedzibie lub miej-
scu prowadzenia dzia∏alnoÊci, w zakresie prze-
strzegania przepisów:

a) celnych,

b) podatkowych,

c) regulujàcych urzàdzanie i prowadzenie gier i za-
k∏adów wzajemnych,

d) dotyczàcych Wspólnej Polityki Rolnej i zwiàza-
nych z jej finansowaniem;

2) kontrolà zg∏oszeƒ celnych lub powiadomieƒ do-
starczenia towaru, w miejscach uznanych do wy-
konywania czynnoÊci przewidzianych przepisami
prawa celnego, miejscach za∏adunku albo roz∏a-
dunku towaru;

3) post´powaniem audytowym;

4) egzekucjà administracyjnà realizowanà przez po-
borców podatkowych;

5) post´powaniem karnym, karnym skarbowym lub
czynnoÊciami oskar˝yciela publicznego;

6) czynnoÊciami s∏u˝bowymi opiekuna psa s∏u˝bo-
wego S∏u˝by Celnej;

7) nadzorem nad podleg∏ymi funkcjonariuszami lub
jednostkami organizacyjnymi S∏u˝by Celnej;

8) kontrolà wewn´trznà w jednostkach organizacyj-
nych S∏u˝by Celnej;

9) logistycznym zapewnieniem funkcjonowania ko-
mórki lub jednostki organizacyjnej S∏u˝by Celnej;

10) uczestniczeniem w szkoleniach lub pracach zespo-
∏ów zadaniowych S∏u˝by Celnej.

§ 4. 1. Pojazdy, o których mowa w § 2 ust. 1, mo-
gà byç wykorzystywane do wykonywania zadaƒ s∏u˝-
bowych pod warunkiem przewo˝enia tymi pojazdami
wy∏àcznie osób b´dàcych funkcjonariuszami publicz-
nymi.

2. Pojazdy, o których mowa w § 2 ust. 2, mogà byç
u˝ywane do wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych po uzy-
skaniu zgody kierownika urz´du.

§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

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

z dnia 2 grudnia 2009 r.

w sprawie u˝ycia pojazdów do celów s∏u˝bowych przez S∏u˝b´ Celnà

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

finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finan-
sów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
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