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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 3 kwietnia 2000 r.

w sprawie udzielania wyró˝nieƒ funkcjonariuszom celnym.

Na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca
1999 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110,
poz. 1255) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb udzielania wy-
ró˝nieƒ funkcjonariuszom celnym oraz w∏aÊciwoÊç
prze∏o˝onych w tych sprawach, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Tryb oraz w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych w zakresie
udzielania wyró˝nieƒ, o których mowa w art. 46 ust. 1
pkt 4 i 5 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie Celnej
(Dz. U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255), regulujà od-
r´bne przepisy.

§ 2. Wyró˝nieƒ udzielajà kierownicy urz´dów z w∏a-
snej inicjatywy lub na wniosek bezpoÊredniego prze∏o-
˝onego funkcjonariusza celnego.

§ 3. Pisemny wniosek o udzielenie wyró˝nienia po-
winien zawieraç:

1) imi´ i nazwisko oraz stanowisko i stopieƒ s∏u˝bo-
wego funkcjonariusza celnego,

2) ogólne okreÊlenie zakresu powierzonych obowiàz-
ków s∏u˝bowych,

3) wskazanie osiàgni´ç zawodowych funkcjonariusza
celnego i innych okolicznoÊci uzasadniajàcych jego
wyró˝nienie,

4) rodzaj wyró˝nienia.

§ 4. Wniosek o udzielenie wyró˝nienia funkcjona-
riuszowi celnemu prze∏o˝ony kieruje z zachowaniem
drogi s∏u˝bowej.

§ 5. Wyró˝nieƒ udziela si´ w sposób uroczysty.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. J. Bauc
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 7 lutego 2000 r.

w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 3 i art. 10 ust. 4 usta-
wy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obro-
tem z zagranicà towarami i us∏ugami oraz o obrocie
specjalnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1026 oraz z 1999 r.
Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178) zarzàdza si´, co 
nast´puje:

§ 1. Do dnia 31 grudnia 2000 r. ustanawia si´ auto-
matycznà rejestracj´ obrotu w przywozie na polski ob-
szar celny niektórych towarów rolnych wymienionych
w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

§ 2. Na osoby dokonujàce przywozu na polski ob-
szar celny towarów, o których mowa w § 1, nak∏ada si´
obowiàzek sk∏adania, liczàc od dnia wydania pozwole-
nia co 30 dni, sprawozdaƒ z wykorzystania udzielone-
go pozwolenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

mowania decyzji, zdolnoÊç przewidywania skutków
podejmowanych dzia∏aƒ oraz umiej´tnoÊç dobrej or-
ganizacji pracy zespo∏u.

§ 3. 1. Ocena okresowa dokonywana jest na piÊmie.

2. Przygotowania dokumentacji dotyczàcej oceny
funkcjonariuszy celnych dokonujà komórki kadrowe
urz´dów.

§ 4. Kierownik urz´du, dokonujàc oceny okresowej
funkcjonariusza celnego, bierze pod uwag´ opini´ bez-
poÊredniego prze∏o˝onego.

§ 5. 1. Powiadomienie funkcjonariusza celnego
o treÊci oceny okresowej odbywa si´ podczas rozmo-

wy z bezpoÊrednim prze∏o˝onym, który przekazuje
funkcjonariuszowi celnemu kopi´ oceny.

2. Zapoznanie si´ z treÊcià oceny okresowej funk-
cjonariusz celny potwierdza w∏asnor´cznym podpisem
na arkuszu oceny.

3. Ocena okresowa powinna zawieraç pouczenie
o przys∏ugujàcym funkcjonariuszowi celnemu prawie
do odwo∏ania si´ od tej oceny.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. J. Bauc


