
Na podstawie art. 12 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. Rozporzàdzenie okreÊla program przebiegu
s∏u˝by przygotowawczej w S∏u˝bie Celnej, w tym
szczegó∏owe warunki i tryb przeprowadzania:

1) egzaminu potwierdzajàcego ukoƒczenie zasadni-
czego kursu celnego,

2) egzaminu zawodowego,

3) egzaminu potwierdzajàcego znajomoÊç j´zyka ob-
cego w zakresie umo˝liwiajàcym wykonywanie
obowiàzków s∏u˝bowych.

§ 2. 1. Program przebiegu s∏u˝by przygotowawczej
obejmuje:

1) przeszkolenie praktyczne,

2) zasadniczy kurs celny.

2. Przeszkolenie praktyczne, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, obejmuje wst´pne szkolenie praktyczne
i praktyk´ zawodowà.

§ 3. 1. Wst´pne szkolenie praktyczne, o którym mo-
wa w § 2 ust. 2, ma na celu zapoznanie funkcjonariusza
celnego z wykonywaniem podstawowych obowiàzków
s∏u˝bowych w zawodzie funkcjonariusza celnego, or-
ganizacjà i zadaniami S∏u˝by Celnej oraz ró˝norodno-
Êcià zadaƒ wykonywanych na stanowisku s∏u˝bowym,
na którym funkcjonariusz celny b´dzie pe∏ni∏ s∏u˝b´.

2. Wst´pne szkolenie praktyczne trwa nie krócej ni˝
6 miesi´cy i nie d∏u˝ej ni˝ 12 miesi´cy i odbywa si´
w urz´dzie, w którym funkcjonariusz celny pe∏ni s∏u˝-
b´.

3. Wst´pne szkolenie praktyczne polega na bezpo-
Êrednim wykonywaniu przez funkcjonariusza celnego
podstawowych czynnoÊci s∏u˝bowych pod nadzorem
wyznaczonego opiekuna.

4. Opiekuna wyznacza kierownik urz´du, w którym
funkcjonariusz celny odbywa s∏u˝b´ przygotowawczà;
opiekunem mo˝e zostaç funkcjonariusz celny miano-
wany do s∏u˝by sta∏ej.

§ 4. 1. Zasadniczy kurs celny, o którym mowa w § 2
ust. 1 pkt 2, ma na celu zapoznanie funkcjonariusza cel-
nego z wiedzà z zakresu przepisów niezb´dnych do sa-
modzielnego wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych
oraz opanowanie umiej´tnoÊci praktycznego stosowa-
nia tych przepisów.

2. Program zasadniczego kursu celnego obejmuje
zagadnienia z zakresu przepisów prawa celnego, admi-
nistracyjnego, podatkowego, karnego skarbowego
i dewizowego, niezb´dne do prawid∏owego pe∏nienia
s∏u˝by przez funkcjonariusza celnego.

3. Program zasadniczego kursu celnego zatwierdza
Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏.

§ 5. Wyk∏adowcami i lektorami na zasadniczym kur-
sie celnym mogà byç funkcjonariusze celni mianowani
do s∏u˝by sta∏ej oraz osoby nie b´dàce funkcjonariu-
szami celnymi posiadajàce wysokie kwalifikacje zawo-
dowe.

§ 6. 1. Zasadniczy kurs celny koƒczy si´ egzaminem
sk∏adanym przed komisjà egzaminacyjnà powo∏anà
przez Prezesa G∏ównego Urz´du Ce∏.

2. W sk∏ad komisji egzaminacyjnej wchodzà:

1) przewodniczàcy,

2) dwaj cz∏onkowie,

3) sekretarz.

3. Przewodniczàcego oraz cz∏onków komisji egza-
minacyjnej powo∏uje si´ spoÊród osób majàcych wy-
soki poziom wiedzy z zakresu zagadnieƒ, o których mo-
wa w § 4 ust. 2.

4. Sekretarza komisji egzaminacyjnej powo∏uje si´
spoÊród pe∏niàcych s∏u˝b´ w komórkach szkolenio-
wych S∏u˝by Celnej funkcjonariuszy celnych mianowa-
nych do s∏u˝by sta∏ej lub pracowników zatrudnionych
w tych komórkach.

§ 7. Egzamin potwierdzajàcy ukoƒczenie zasadni-
czego kursu celnego sk∏ada si´ z cz´Êci pisemnej i ust-
nej.

§ 8. 1. Cz´Êç pisemna egzaminu, o którym mowa
w § 7, jest przeprowadzana w formie testu sk∏adajàce-
go si´ z 80 pytaƒ obejmujàcych zagadnienia, o których
mowa w § 4 ust. 2; na ka˝de pytanie mo˝liwa jest tylko
jedna poprawna odpowiedê.

2. Pytania testu egzaminacyjnego majà charakter
poufny; opracowuje je w∏aÊciwa w sprawach szkoleƒ
komórka G∏ównego Urz´du Ce∏, a zatwierdza Prezes
G∏ównego Urz´du Ce∏.

3. Cz´Êç pisemna egzaminu trwa nie d∏u˝ej ni˝
120 minut.

4. Przed przystàpieniem do cz´Êci pisemnej egza-
minu funkcjonariusz celny losuje kopert´ oznaczonà
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numerem, do której wk∏ada kartk´ z imieniem i nazwi-
skiem. Zaklejonà kopert´ oddaje sekretarzowi komisji,
a test egzaminacyjny oznacza tylko numerem koperty.

5. Koperta, o której mowa w ust. 4, zostaje otwarta
po ustaleniu wyniku testu egzaminacyjnego.

6. Za ka˝dà prawid∏owà odpowiedê na pytanie te-
stowe jest przyznawany jeden punkt.

7. Warunkiem zdania cz´Êci pisemnej egzaminu
jest uzyskanie przez funkcjonariusza celnego co naj-
mniej 55 punktów.

8. W przypadku uzyskania z cz´Êci pisemnej egza-
minu mniej ni˝ 55 punktów, funkcjonariusz celny nie
jest dopuszczony do cz´Êci ustnej egzaminu.

9. Funkcjonariuszowi celnemu przys∏uguje prawo
zapoznania si´ z ocenionym testem egzaminacyjnym;
oceniony test egzaminacyjny jest udost´pniany do
wglàdu w obecnoÊci jednej z osób wchodzàcych
w sk∏ad komisji egzaminacyjnej lub osoby upowa˝nio-
nej przez przewodniczàcego komisji.

§ 9. 1. Cz´Êç ustna egzaminu, o którym mowa w § 7,
polega na udzieleniu odpowiedzi na 6 pytaƒ obejmujà-
cych zagadnienia, o których mowa w § 4 ust. 2, za-
mieszczonych w wylosowanym zestawie. Do zesta-
wów pytaƒ przepis § 8 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

2. Komisja egzaminacyjna ocenia odpowiedzi
udzielane przez funkcjonariusza celnego na poszcze-
gólne pytania, bioràc pod uwag´ poprawnoÊç i kom-
pletnoÊç odpowiedzi; za ka˝dà odpowiedê przyznaje
si´ od zera do pi´ciu punktów.

3. Warunkiem zdania cz´Êci ustnej egzaminu jest
uzyskanie przez funkcjonariusza celnego co najmniej
15 punktów.

4. Komisja egzaminacyjna zapewni zdajàcemu co
najmniej 15 minut na przygotowanie si´ do odpowie-
dzi.

§ 10. 1. Warunkiem zdania egzaminu, o którym mo-
wa w § 7, jest uzyskanie przez funkcjonariusza celnego
co najmniej 55 punktów z cz´Êci pisemnej oraz co naj-
mniej 15 punktów z cz´Êci ustnej.

2. Przy ustalaniu oceny ze zdanego egzaminu sto-
suje si´ nast´pujàcà skal´ ocen w zale˝noÊci od uzy-
skanej przez funkcjonariusza celnego ∏àcznej liczby
punktów z obu cz´Êci egzaminu:

1) bardzo dobrà (powy˝ej 97 punktów),

2) dobrà (83—97 punktów),

3) dostatecznà (70—82 punktów).

§ 11. Z przeprowadzonego egzaminu, o którym mo-
wa w § 7, sporzàdza si´ protokó∏, który jest podpisywa-
ny przez wszystkie osoby wchodzàce w sk∏ad komisji
egzaminacyjnej.

§ 12. Funkcjonariusz celny po zdaniu egzaminu,
o którym mowa w § 7, otrzymuje zaÊwiadczenie.

§ 13. 1. W przypadku nieuzyskania przez funkcjona-
riusza celnego wymaganej liczby punktów z pisemnej
lub ustnej cz´Êci egzaminu, o którym mowa w § 7,
funkcjonariusz celny mo˝e ponownie przystàpiç do eg-
zaminu sk∏adajàc uprzednio wniosek do kierownika
urz´du, w którym odbywa s∏u˝b´ przygotowawczà.

2. Egzamin powtarzany jest w ca∏oÊci.

3. Egzamin mo˝e byç powtórzony tylko jeden raz,
nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia niezda-
nego egzaminu.

§ 14. 1. Egzamin zawodowy, o którym mowa w § 1
pkt 2, sk∏ada funkcjonariusz celny zwolniony przez Pre-
zesa G∏ównego Urz´du Ce∏ od obowiàzku uczestnicze-
nia w zasadniczym kursie celnym.

2. Do zakresu egzaminu zawodowego oraz trybu je-
go przeprowadzania przepisy § 4 ust. 2 oraz § 6—11
i § 13 stosuje si´ odpowiednio.

§ 15. Funkcjonariusz celny po zdaniu egzaminu za-
wodowego otrzymuje zaÊwiadczenie.

§ 16. 1. Praktyka zawodowa, o której mowa w § 2
ust. 2, trwa od otrzymania zaÊwiadczenia, o którym
mowa w § 12 lub § 15, do mianowania do s∏u˝by sta∏ej
i ma na celu pog∏´bienie oraz utrwalenie umiej´tnoÊci
praktycznych w powiàzaniu z wiedzà teoretycznà, przy-
gotowujàce funkcjonariusza celnego w s∏u˝bie przygo-
towawczej do sprawnego wykonywania zadaƒ na przy-
sz∏ych stanowiskach s∏u˝bowych.

2. W czasie trwania praktyki zawodowej funkcjona-
riusz celny wykonuje czynnoÊci s∏u˝bowe okreÊlone
przez kierownika urz´du, w którym odbywa s∏u˝b´
przygotowawczà.

§ 17. 1. Egzamin potwierdzajàcy znajomoÊç j´zyka
obcego przeprowadza komisja egzaminacyjna powo-
∏ana przez Prezesa G∏ównego Urz´du Ce∏.

2. W sk∏ad komisji egzaminacyjnej wchodzà:

1) przewodniczàcy,

2) dwaj cz∏onkowie,

3) sekretarz.

3. Przewodniczàcego oraz cz∏onków komisji egza-
minacyjnej powo∏uje si´ spoÊród osób majàcych wy-
soki poziom wiedzy z zakresu j´zyka obcego, z którego
jest przeprowadzany egzamin.

4. Sekretarza komisji egzaminacyjnej powo∏uje si´
spoÊród pe∏niàcych s∏u˝b´ w komórkach szkolenio-
wych S∏u˝by Celnej funkcjonariuszy celnych mianowa-
nych do s∏u˝by sta∏ej lub pracowników zatrudnionych
w tych komórkach.

§ 18. Egzamin potwierdzajàcy znajomoÊç j´zyka
obcego sk∏ada si´ z cz´Êci pisemnej i ustnej.
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§ 19. 1. Cz´Êç pisemna egzaminu potwierdzajàcego
znajomoÊç j´zyka obcego polega na wykonaniu 40 po-
leceƒ sprawdzajàcych znajomoÊç gramatyki i umiej´t-
noÊç t∏umaczenia, zamieszczonych w wylosowanym
zestawie.

2. Polecenia egzaminacyjne, o których mowa
w ust. 1, majà charakter poufny; opracowuje je w∏aÊci-
wa w sprawach szkoleƒ komórka G∏ównego Urz´du
Ce∏, a zatwierdza Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏.

3. Do trybu przeprowadzania egzaminu przepisy § 8
ust. 3—6 stosuje si´ odpowiednio.

4. Warunkiem zdania cz´Êci pisemnej egzaminu
jest uzyskanie przez funkcjonariusza celnego co naj-
mniej 25 punktów.

5. W przypadku uzyskania z cz´Êci pisemnej egza-
minu mniej ni˝ 25 punktów, funkcjonariusz celny nie
jest dopuszczony do cz´Êci ustnej egzaminu.

6. Funkcjonariuszowi celnemu przys∏uguje prawo
zapoznania si´ z ocenionà cz´Êcià pisemnà egzaminu;
oceniona cz´Êç pisemna egzaminu jest udost´pniana
do wglàdu w obecnoÊci jednej z osób wchodzàcych
w sk∏ad komisji egzaminacyjnej lub osoby upowa˝nio-
nej przez przewodniczàcego komisji.

§ 20. 1. Cz´Êç ustna egzaminu potwierdzajàcego
znajomoÊç j´zyka obcego polega na przeprowadzeniu
rozmowy sprawdzajàcej umiej´tnoÊç porozumiewania
si´ w j´zyku obcym w sytuacjach zawodowych.

2. Komisja egzaminacyjna ocenia wypowiedê funk-
cjonariusza celnego wed∏ug nast´pujàcych kryteriów:

1) wymowy,

2) p∏ynnoÊci wypowiedzi,

3) poprawnoÊci gramatycznej wypowiedzi,

4) zasobu s∏ownictwa fachowego,

5) umiej´tnoÊci u˝ywania z∏o˝onych struktur j´zyko-
wych,

6) logicznej budowy wypowiedzi

— przyznajàc za ka˝de z nich od zera do pi´ciu punk-
tów.

3. Warunkiem zdania cz´Êci ustnej egzaminu jest
uzyskanie przez funkcjonariusza celnego co najmniej
15 punktów.

§ 21. 1. Warunkiem zdania egzaminu potwierdzajà-
cego znajomoÊç j´zyka obcego jest uzyskanie przez
funkcjonariusza celnego co najmniej 25 punktów z cz´-
Êci pisemnej oraz co najmniej 15 punktów z cz´Êci ust-
nej.

2. Przy ustalaniu oceny ze zdanego egzaminu sto-
suje si´ nast´pujàcà skal´ ocen w zale˝noÊci od uzy-
skanej przez funkcjonariusza celnego ∏àcznej liczby
punktów z obu cz´Êci egzaminu:

1) bardzo dobrà (powy˝ej 60 punktów),

2) dobrà (51—60 punktów),

3) dostatecznà (40—50 punktów).

§ 22. Z przeprowadzonego egzaminu potwierdzajà-
cego znajomoÊç j´zyka obcego sporzàdza si´ protokó∏,
który podpisujà wszystkie osoby wchodzàce w sk∏ad
komisji egzaminacyjnej.

§ 23. W przypadku nieuzyskania przez funkcjonariu-
sza celnego wymaganej liczby punktów z pisemnej lub
ustnej cz´Êci egzaminu potwierdzajàcego znajomoÊç
j´zyka obcego, funkcjonariusz celny mo˝e ponownie
przystàpiç do egzaminu, sk∏adajàc uprzednio wniosek
do kierownika urz´du, w którym odbywa s∏u˝b´ przy-
gotowawczà. Przepisy § 13 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpo-
wiednio.

§ 24. Funkcjonariusz celny po zdaniu egzaminu po-
twierdzajàcego znajomoÊç j´zyka obcego otrzymuje
zaÊwiadczenie.

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

Minister Finansów: w z. J. Bauc
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wania i wyp∏acania dodatków do uposa˝enia zasadniczego.

Na podstawie art. 51 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. Rozporzàdzenie okreÊla stawki uposa˝enia za-
sadniczego dla poszczególnych stanowisk s∏u˝bowych
funkcjonariuszy celnych, wysokoÊç oraz szczegó∏owe


