
Dziennik Ustaw Nr 66 - 2557 Poz. 434 i 435 

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, 
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3) pisemne zarządzenie Ministra Finansów o przepro
w adzeniu czynności, 

4) pisem na informacja Ministra Finansówoprzebiegu 
i wynikach czyn nośc i, skierowana do Prokuratora 
Generalnego, 

5) notatka służbowa utrwalająca przeb ieg i wyniki 
czynnośc i. 

2. Dokumentację czynności stanowią również: 

1) pisemny nakaz Prokuratora Generalnego zaniecha 
nia przeprowadzania czynności, jeżeli Prokurator 
Generalny podjął taką decyzję - skierowany do 
Min istra Finansów, 

2) pisemne polecenie n iezwłocznego zaniechania 
przeprowadzania czynności, wydane przez Mini 
stra Finansów Generalnemu Inspektorowi Celne
mu lub upoważnionemu przez niego zastępcy. 

3. Notatka służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 5, 
zawiera w szczególności: 

1) numer sprawy i kryptonim, jeżeli jej został nadany, 

2) określenie czynnośc i , 

3) czas, miejsce i sposób przeprowadzenia czynności, 

4) dane dotyczące podmiotu, wobec którego dokona
no czyn n ości , 

5) dane dotyczące osób przeprowadzających czynno
ści, 

6) informację o wynikach przeprowadzonych czynno
ści, w szczególności o ujawnionym przestępstwie 
i osobach uczestniczących w jego popełnieniu, 

7) informację o wynikach przeprowadzonych czynno
ści w razie nakazania ich zaniechania przez Proku
ratora Generalnego, 

8) wyniki badań lub ekspertyz, jeśli badania takie lub 
ekspertyzy zostały przeprowadzone. 

4. W razie użycia urządzeń, o których mowa w § 2 
ust. 1 pkt 1, do notatki słuzbowej mogą być dołączone 
nośniki , na których zostały zarejestrowane informacje, 
lub kopie wykonane z tych nośników. 

§ 4. Przy przeprowadzaniu i dokumentowaniu nie
jawnego nadzorowania przemieszczania, przechowy
wania i obrotu przedmiotami przestępstwa Inspekcja 
Celna zapewnia ochronę form i metod realizacji zadań, 
informacji i danych identyfikacyjnych dotyczących 
miejsc wykonywania tych czynności, a także funkcjo
nariuszy Inspekcji Celnej oraz osób udzielających im 
pomocy. 

§ 5. Inspekcja Celna przy przeprowadzaniu i doku
mentowaniu niejawnego nadzorowania przemieszcza
nia, przechowywania i obrotu przedmiotami przestęp
stwa może współdziałać z innymi organami, prowa
dzącym i działania operacyjno-rozpoznawcze. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia . 

Minister Finansów: w z. J. Bauc 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 13 maja 1998 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Na podstawie art. 50 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycz
nia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska 
(Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. 
Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 
i Nr 133, poz. 885) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa dopuszczalne poziomy 
hałasu w środowisku . 

§ 2. 1. Dopuszczal ny poziom hałasu w środowisku 
okreś.la się , z zastrzeżeniem § 3 i 4, wartością równo
ważnego poziomu dżwięku A dla przedziału czasu od 
niesienia . 

2. Równoważny poziom dżwięku A, o którym mo
wa w ust. 1, jest to wartość poziomu c i śnienia aku
stycznego ciągłego ustalonego dźwięku, skorygowa
nego według charakterystyki częstotliwośc i owej A, 
która w określonym przedziale czasu odniesienia jest 

równa wartości średniej kwadratowej ciśnienia aku
stycznego analizowanego dżwięku o zmiennym pozio
mie w czasie; równoważny poziom dźwięku A określa 
się w decybelach [dB). 

§ 3. 1. Dopuszcza lny poziom hałasu w środowisku 
dla startów, lądowań i prze lotów statków powietrz
nych, z zastrzeżeniem § 4, określa się wartością długo
trwałego, średniego poziomu dźwięku A, określonego 
dla długotrwałego przedziału czasu trwającego sześć 
kolejnych miesięcy najmniej korzystnych pod wzglę
dem akustycznym. 

2. Długotrwały, średni poziom dźwięku A, o którym 
mowa w ust. 1, jest to wartość średn ia - w długotrwa 
łym przedziale czasu - z równoważnych poziomów 
dźwięku A, występujących w kolejnych przedziałach 
czasu odn iesienia zawartych w długotrwałym prze
dziale czasu; długotrwały, średni poziom dźwię
ku A określa się w decybelach [dB). 


