
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r.

Poz. 413

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 27 lutego 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza celnego

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799 i 1948) zarzą-
dza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej 
przez funkcjonariusza celnego (Dz. U. poz. 1614) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej”;

2) w § 1 w pkt 1 wyrazy „funkcjonariusza celnego” zastępuje się wyrazami „funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej”;

3) w § 2:

a) uchyla się pkt 3,

b) w pkt 5 wyrazy „Służbę Celną” zastępuje się wyrazami „Krajową Administrację Skarbową”;

4) w § 3 w ust. 1 wyrazy „funkcjonariusza celnego” zastępuje się wyrazami „funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej”;

5) w § 4 w ust. 1 wyrazy „Służby Celnej” zastępuje się wyrazami „Krajowej Administracji Skarbowej”;

6) w § 6 w ust. 1 wyrazy „Służba Celna” zastępuje się wyrazami „Służba Celno-Skarbowa”;

7) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządze-
nia 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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.....................................................                                                         ........................................ 
(pieczęć jednostki organizacyjnej                                                                       (miejscowość, data) 
Krajowej Administracji Skarbowej) 

WNIOSEK 

o przeprowadzenie badania lekarskiego 
osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 

Imię ....................................... Nazwisko ........................................................     Płeć: M, K* 

Data urodzenia lub wiek: 

Cel badania: 

Dokument potwierdzający tożsamość: 

Informacje o stanie zdrowia/dolegliwości: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 
(pieczątka i czytelny podpis 

kierownika komórki organizacyjnej 
Krajowej Administracji Skarbowej) 

 

 

* Właściwe podkreślić. 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. (poz. 413)

WZÓR




