
          

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. 

Poz. 381 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)
 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

w sprawie warunków użycia urządzeń technicznych i psów służbowych podczas kontroli  
oraz sposobu przeprowadzania przeszukania osoby i rewizji bagażu podróżnego 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 

poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244 i 379) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) warunki użycia urządzeń technicznych i psów służbowych podczas kontroli, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 

i ust. 2 pkt 2–5 i 11 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej „ustawą”; 

2) sposób przeprowadzania przeszukania osoby; 

3) sposób i warunki przeprowadzania rewizji bagażu podróżnego. 

§ 2. Urządzenia techniczne, zwane dalej „urządzeniami”, mogą być używane, o ile ich użycie mogłoby: 

1) przyspieszyć lub uprościć czynności kontrolne; 

2) zmniejszyć dolegliwość czynności kontrolnych dla osoby kontrolowanej. 

§ 3. Warunkiem użycia urządzeń jest: 

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

2) odbycie przez wykonującego czynności kontrolne z użyciem tych urządzeń szkolenia w zakresie obsługi danego urzą-

dzenia, którego ukończenie zostało udokumentowane zaświadczeniem o jego pozytywnym zakończeniu, o ile takie obo-

wiązki wynikają z przepisów odrębnych. 

§ 4. Do użycia psów służbowych podczas kontroli, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 11 ustawy, stosu-

je się przepis § 2. 

§ 5. 1. Czynności kontrolne przy użyciu psów służbowych wykonuje się w sposób niepowodujący szkód oraz zagro-

żenia dla życia lub zdrowia osób. 

2. Podczas wykonywania czynności kontrolnych psy służbowe powinny być prowadzone na smyczy i w kagańcu. 

3. Podczas wykonywania czynności kontrolnych dopuszcza się możliwość zdjęcia psu służbowemu: 

1) kagańca, 

2) smyczy 

– jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania czynności kontrolnych i nie narusza warunków wykonywania czyn-

ności kontrolnych, o których mowa w ust. 1. 

                                                           
1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. 

poz. 1595). 
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§ 6. 1. Warunkiem użycia psa służbowego jest odbycie przez wykonującego czynności kontrolne szkolenia zakończo-

nego otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla przewodnika psa. 

2. Pies służbowy może być używany do kontroli w zakresie wynikającym z zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla 

przewodnika psa. 

§ 7. Osoba poddawana kontroli powinna na żądanie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej okazać i wydać posia-

dane przy sobie towary, przedmioty lub wartości dewizowe. 

§ 8. Przeszukanie osoby polega na sprawdzeniu odzieży osoby i jej podręcznych przedmiotów. 

§ 9. Przeszukanie osoby należy przeprowadzić w miejscu wykluczającym obecność osób postronnych i z zachowa-

niem wymogów higieny. 

§ 10. Przeszukanie osoby w wieku poniżej 17 lat powinno się przeprowadzać, w miarę możliwości, w obecności jej 

opiekuna prawnego. 

§ 11. 1. Podróżny obowiązany jest na żądanie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do otwarcia bagażu oraz 

okazania jego zawartości. 

2. W przypadku odmowy wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej 

przeprowadza rewizję bagażu, na odpowiedzialność podróżnego. 

3. Rewizja bagażu podróżnego polega na sprawdzeniu jego zawartości pod względem rodzaju i ilości przewożonych 

towarów, przedmiotów lub wartości dewizowych. 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.
2)

 

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk 

                                                           
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków 

użycia urządzeń technicznych i psów służbowych podczas kontroli oraz sposobu przeprowadzania przeszukania osoby i rewizji bagażu 

podróżnego (Dz. U. poz. 1562), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy 

z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz 

z 2017 r. poz. 379).  




