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§ 6. 1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów: 

1) analizy, oceny i wnioski, związane z zakresem jego 
działania, 

2) coroczne informacje o swojej pracy. 

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów 
o wszystkich zagrożeniach w realizacji zadań, o których 
mowa w § 2. 

. § 7. Pełnomocnik może powoływać zespoły o cha
rakterze opiniodawczym lub do opracowania określo
nych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie ekspertyz. 

§ 8. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, 
techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełno
mocnikowi Ministerstwo Finansów. 

§ 9. Wydatki związane z działalnością Pełnomocni
ka są pokrywane z budżetu państwa w części dotyczą
cej Ministerstwa Finansów. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 25 maja 1998 r. 

w sprawie wysokości i zasad wynagradzania członków Komitetu Doradczego Urzędu Nadzoru 
nad Funduszami Emerytalnymi. 

Na podstawie art. 212 ust. 7 ustawy z dnia 28 sierp
nia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się wynagrodzenie członka Komitetu 
Doradczego Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emery
talnymi, zwanego dalej "Komitetem", za udział w każ
dym posiedzeniu Komitetu w wysokości stanowiącej 
połowę naj niższego miesięcznego wynagrodzenia pra
cownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pra 
cy, określonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjal
nej na podstawie art. 77 4 pkt 1 Kodeksu pracy. 

§ 2. Przewodn iczącemu i wiceprzewodniczącemu 
Komitetu przysługuje : 

1) wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komitetu, 
o którym mowa w § 1, 

2) ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne w wysoko
ści połowy naj n i ższego wynagrodzenia pracowni
ka, o którym mowa w § 1. 

§ 3. 1. Wynagrodzenie należne za udział w posie
dzeniu jest wypłacane w terminie 14 dni od dnia posie
dzenia. 

2. Wynagrodzenie należne przewodniczącemu i wi
ceprzewodniczącemu Komitetu za dany miesiąc, o któ
rym mowa w § 2 pkt 2, jest wypłacane nie później niż 
ostatniego dnia tego miesiąca. 

§ 4. Przewodniczącemu, wiceprzewodniczącemu 

i członkowi Komitetu z tytułu podróży na obszarze kra
ju lub poza jego granicami w sprawach związanych 
z pełnieniem funkcji przysługują należności na zasa
dach określonych w przepisach wydanych przez Mini
stra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu 
pracy. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia . 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 26 maja 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej . 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. 
Nr 106, poz. 494) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 2 października 1996 r. w sprawie 
nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europej-
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skiej (Dz. U. Nr 116, poz. 555, z 1997 r. Nr 81, poz. 516 
i Nr 130, poz. 861 oraz z 1998 r. Nr 5, poz. 16) w § 4 ust. 1 
otrzymuje brzmienie: 

,,1. W skład urzędu Komitetu wchodzą następujące 
komórki organizacyjne: 

1) Gabinet Polityczny Przewodniczącego Komi 
tetu, 

ąSekretariat Urzędu Komitetu, 

3) Departament Harmonizacji Prawa 
Traktatowych, 

4) Departament Polityki Integracyjnej, 

Spraw 

8) Departament Dokumentacj i Europejskiej, 

9) Departa ment do Spraw Negocjacji Akcesyj 
nych, 

10) Departament Informacji i Komunikacji Spo-
łecznej, 

11) Departament Anali z i PI'anowania, 

12) Biuro Dyrektora Genera lnego Urzędu, 

13) Biuro Pra'soiNe, 

14) Biuro Administracyjno-Budżetowe , 

15) Biuro Kad r, Szkolenia i Organizacji ." 

5) Departament Stosunków Międzynarodo- § 2. Rozporządzenie w chodzi w życie z dniem ogło-
wych, szenia . 

6) Departament Kształcenia Europejskiego, 

7) Departament Pomocy Zagranicznej, Fundu
szy i Programów Wspólnotowych, 
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Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 20 maja 1998 r. 

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Inspekcję Celną niejawnego nadzorowania 
przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa. 

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 czerw
ca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzen ie określa sposób przeprowadza
nia i dokumentowania przez Inspekcję Celną, przy wy
konywaniu czynnoscl operacyjno-rozpoznawczych, 
niejawnego nadzorowania przemieszczania, przecho
wywania i obrotu przedmiotami przestępstwa , podej
mowanego w celu udokumentowania przestępstw 

określonych wart. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449) albo 
w celu ustalenia tożsamości osób uczestniczących 

iN tych przestępstwach lub przejęc i a przedmiotów 
przestępstwa. 

§ 2. 1, Czynności niejawnego nadzorowania prze
mieszczan ia, przechowywania i obrotu przedmiotami 
przestę pstwa, zwane dalej "czynnościami" , przepro
wadza się w sposób tajny, polegający na : 

1) obserwowaniu przesyłki zawierającej przedmiot 
przestępstwa, zwanej dalej "przesyłką", w tym 
przy użyciu urządzeń technicznych utrwalających 
obraz lub dźwięk, 

2) wyłączeniu przesyłki z obrotu, 

3) otwarciu przesyłki, 

4) ocenie zawartości przesyłki, w tym na pobraniu 
próbek i dokonaniu badań laboratoryjnych, 

5) usunięciu przedmiotu przestępstwa z przesyłki , 

6) oznakowaniu przesyłki, 

7) zastąpie niu zawartości przesyłki w części lub w ca
łości , 

8) zamknięciu przesyłk i , 

9) włączeniu przesyłki, o której mowa w pkt 2, do ob
rotu. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, powinny 
być przeprowadzane z poszanowaniem praw, których 
ochrona wynika z przepisów odrębnych. 

§ 3. 1. Dokumentację czynności stanowią : 

1) pisemny wniosek Generalnego Inspektora Celnego 
do Ministra Finansów o zarządzen ie przeprowadze
nia czynności, zawi erający: 

a) oznaczenie wniosku, 

b) numer sprawy i kryptonim, jeżeli jej został nada
ny, 

c) opis czynu i, w miarę możliwości, jego kwalifika
cję prawną, 

d) cel i rodzaj czynności oraz czas, miejsce i sposób 
jej przeprowadzenia, 

e) dane dotyczące podmiotu, wobec któ rego czyn
ność ma być wykonana, 

2) pisemna informacja Ministra Finansów o zarządze
niu przeprowadzen ia czynności , skierowana do 
Prokuratora Generalnego, 


