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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ

z dnia 12 grudnia 1991 r.
w sprawie sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej i przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego dla
osób ubiegających się o prawo do wykonywania czynności agencji celnej oraz wysokości opłat egzaminacyjnych.
Na podstawie art. 118c ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia
1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445 oraz z 1991 r.
Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442) zarządza
się, co następuje :

§ 1. 1. Egzamin kwalifikacyjny dla osób, o których mowa wart. 118c ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r.
- Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445 oraz z 1991 r. Nr 60,
poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442) , zwanej dalej
"ustawą" , przeprowadza komisja egzaminacyjna, powoły 
wana przez Prezesa Głównego Urzędu Ceł .
2. W skład komisji egzal)'linacyjnej wchodzą: przewoddwaj członkowie i sekretarz, wyznaczeni spośród
pracowników organów celnych legitymujących się co najmniej 5- letnim okresem zatrudnienia w tych organach.
niczący,

§ 2. Egzaminy kwalifikacyjne odbywają się w terminach
wyznaczonych przez Prezesa Głównego Urzędu Ceł , po
uprzednim ich ogłoszeniu w siedzibach urzędów celnych nie
później niż na miesiąc przed terminem egzaminu.
§ 3. 1. Egzamin kwalifikacyjny jest pisemny i ustny.
2. Egzamin pisemny odbywa się w obecności co najmniej dwóch członków komisji egzaminacyjnej, a egzamin
ustny - w obecności całej komisji egzaminacyjnej.

§ 4. Egzamin pisemny polega na :
1) zidentyfikowaniu i wypełnieniu wzorów druków i formularzy dokumentów handlowych, obowiązujących
w obrocie towarowym z zagranicą,
2) przygotowaniu dokumentów do odprawy celnej, w tym
wypełnieniu wniosku o wszczęcie postępowania celnego,

3) opracowaniu innych wniosków przewidzianych w ustawie.

§ 5. W razie negatywnej oceny co najmniej dwóch
pisemnych, komisja egzaminacyjna nie dopuszcza osoby egzaminowanej do egzaminu ustnego.
opracowań

§ 6. Egzamin ustny obejmuje tematykę n i ezbędną do
wykonywania czynności przewidzianych dla
agencji celnej, w szczególności z zakresu prawa celnego,
w tym postępowania celnego i taryfikacji celnej, prawa
podatkowego, postępowania admin istracyjnego i elementów towaroznawstwa .
prawidłowego

§ 7. 1. Złożenie egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem
pozytywnym Prezes Głównego Urzędu Ceł stwierdza zaświadczeniem .

2. Główny Urząd Ceł prowadzi
o których mowa w ust. 1.

ew i dencję zaświadczeń ,

§ 8. Osoba, która pomimo złożenia egzaminu kwalifika cyjnego z wynikiem pozytywnym nie podjęła w ciągu 3 lat
czynności objętych zakresem dz i ałan i a agencji celnych, obo wiązana jest do ponownego złożenia tego egzaminu .

§ 9. Opłatę egzaminacyjną ustala się w wysokości 20%
przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia pracowników
gospodarki u społecznionej z kwartału poprzedzającego kwa rtał, w którym odbywa się egzamin kwalifikacyjny, ogłasza 
nego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w
od dnia ogłoszen i a .
Minister

Współpracy

Gospodarczej z

życie

po

upływie

7 dni

Zagranicą :

D. Ledworowski
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 1991 r.
o sprostowaniu
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r.
o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor
Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524) w załączniku do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 8 października 1991 r. w sprawie
ustanowienia czasowego ograniczenia przywozu niektórych
towarów (Dz. U. Nr 93, poz. 413) prostuje się następujące błędy:

błędów .

1) pozycja towarowa
w brzmieniu :
Pozycja

określona

kodem CN 8407 34 30

Nazwa

Kod CN
84073430

-

-

-

-

Używane

