
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 14 marca 2017 r. 

Poz. 533 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)
 

z dnia 8 marca 2017 r. 

w sprawie użycia pojazdów niepozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych  
Krajowej Administracji Skarbowej do celów służbowych 

Na podstawie art. 245 ust. 2 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 rodzaje zadań, do których wykonywania dopuszcza się użycie pojazdów niepozostają-

cych w dyspozycji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, zwanych dalej „jednostkami organiza-

cyjnymi KAS”, do celów służbowych, oraz szczegółowe warunki używania tych pojazdów. 

§ 2. Pojazdów niepozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych KAS można używać do wykonywania zadań 

określonych w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, z wyłączeniem: 

1) zatrzymania pojazdów i wykonywania innych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego w trybie i przypadkach 

określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, 60 i 379); 

2) wykonywania czynności z zakresu kontroli transportu drogowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 wrześ- 

nia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, 1935 i 1948); 

3) wykonywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej czynności operacyjno-rozpoznawczych; 

4) czynności związanych z konwojem, o którym mowa w art. 4 pkt 3 lit. c–g ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach 

przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628, z późn. zm.
2)

); 

5) czynności związanych z konwojem i strzeżeniem towarów; 

6) czynności związanych z przeprowadzaniem kontroli rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze 

zbiornika środka przewozowego; 

7) zapewnienia ochrony fizycznej i technicznej osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funk-

cjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, a w uzasadnionych przypadkach także innym osobom, organom i instytucjom 

państwowym. 

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

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finan-

sów (Dz. U. poz. 1595). 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1165, z 2014 r. poz. 24 i 1199 oraz z 2016 r. poz. 904, 1948 

i 2149. 
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§ 3. Pojazdy, o których mowa w § 2, mogą być używane do wykonywania zadań służbowych po uzyskaniu zgody kie-

rownika właściwej jednostki organizacyjnej KAS. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
3)

 

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk 

 

                                                           
3) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 

2 grudnia 2009 r. w sprawie użycia pojazdów do celów służbowych przez Służbę Celną (Dz. U. poz. 1617), 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). 




