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Na podstawie art. 14 § 7 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Wykorzystanie plafonów ustanowionych roz-
porzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych iloÊcio-
wych na przywóz niektórych towarów rolnych pocho-
dzàcych z Republiki W´gierskiej (Dz. U. Nr 151,
poz. 1695), zwanych dalej „plafonami”, podlega moni-
torowaniu.

2. Organem monitorujàcym wykorzystanie plafo-
nów jest minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki.

3. Urz´dy celne przekazujà organowi monitorujàce-
mu oraz ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rynków rol-
nych, co 7 dni, liczàc od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzà-
dzenia, informacj´ z wykorzystania plafonów.

4. Informacja, o której mowa w ust. 3, powinna za-
wieraç nast´pujàce dane:

1) nazw´ importera,
2) numer Regon importera,

3) numer i dat´ dokumentu SAD,
4) kod PCN,
5) iloÊç importowanego towaru,
6) kraj pochodzenia towaru,
7) kraj importu towaru.

5. Organ monitorujàcy powiadamia ministra w∏a-
Êciwego do spraw finansów publicznych oraz ministra
w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych o przekroczeniu
iloÊci towarów, okreÊlonej w rozporzàdzeniu Rady Mi-
nistrów, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych na
podstawie informacji, o której mowa w § 1 ust. 3, mo-
˝e wystàpiç do ministra w∏aÊciwego do spraw gospo-
darki z wnioskiem o zamkni´cie plafonu.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Gospodarki: J. Piechota
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych iloÊciowych na przywóz niektórych towarów
rolnych pochodzàcych z Republiki W´gierskiej.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie zamkni´cia plafonów taryfowych iloÊciowych na przywóz niektórych towarów rolnych 
pochodzàcych z Republiki S∏owackiej.

Na podstawie art. 14 § 8 i § 8a ustawy z dnia 9 stycz-
nia 1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Zamyka si´ plafony taryfowe iloÊciowe na przy-
wóz niektórych towarów rolnych pochodzàcych z Re-
publiki S∏owackiej, wymienionych w za∏àczniku do roz-
porzàdzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r.
w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych iloÊcio-
wych na przywóz niektórych towarów rolnych pocho-

dzàcych z Republiki S∏owackiej (Dz. U. Nr 122,
poz. 1325).

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 grudnia 2001 r.

Minister Gospodarki: J. Piechota

1718

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie zamkni´cia plafonu taryfowego iloÊciowego na przywóz pszenicy pochodzàcej z Republiki W´gierskiej.

Na podstawie art. 14 § 8 i § 8a ustawy z dnia 9 stycz-
nia 1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Zamyka si´ plafon taryfowy iloÊciowy dla towa-
rów okreÊlonych kodem PCN 1001 90, ustanowiony
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rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 31 paêdzierni-
ka 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonu taryfowego
iloÊciowego na przywóz pszenicy  pochodzàcej z Repu-
bliki W´gierskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1386).

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 grudnia 2001 r.

Minister Gospodarki: J. Piechota
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad ustalania oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi z tytu∏u
podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju.

Na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
ustalania oraz wysokoÊç nale˝noÊci przys∏ugujàcych
pracownikowi z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej odbywanej
na obszarze kraju, zwanej dalej „podró˝à”.

§ 2. MiejscowoÊç rozpocz´cia i zakoƒczenia podró-
˝y okreÊla pracodawca. Pracodawca mo˝e uznaç za
miejscowoÊç rozpocz´cia (zakoƒczenia) podró˝y miej-
scowoÊç pobytu sta∏ego lub czasowego pracownika.

§ 3. Z tytu∏u podró˝y odbywanej w terminie i miej-
scu okreÊlonym przez pracodawc´ pracownikowi przy-
s∏ugujà diety oraz zwrot kosztów:

1) przejazdów,

2) noclegów,

3) dojazdów Êrodkami komunikacji miejscowej,

4) innych udokumentowanych wydatków.

§ 4. 1. Dieta jest przeznaczona na pokrycie zwi´k-
szonych kosztów wy˝ywienia w czasie podró˝y i wyno-
si 18 z∏ za dob´ podró˝y.

2. Nale˝noÊç z tytu∏u diet oblicza si´ za czas od roz-
pocz´cia podró˝y (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po
wykonaniu zadania.

3. Przy obliczaniu diet:
1) je˝eli podró˝ trwa nie d∏u˝ej ni˝ dob´ i wynosi:

a) od 8 do 12 godzin — przys∏uguje po∏owa diety,
b) ponad 12 godzin — przys∏uguje dieta w pe∏nej

wysokoÊci,
2) je˝eli podró˝ trwa d∏u˝ej ni˝ dob´, za ka˝dà dob´

przys∏uguje dieta w pe∏nej wysokoÊci, a za niepe∏-
nà, ale rozpocz´tà dob´:
a) do 8 godzin — przys∏uguje po∏owa diety,
b) ponad 8 godzin — przys∏uguje dieta w pe∏nej

wysokoÊci.

4. Dieta nie przys∏uguje:
1) za czas delegowania do miejscowoÊci pobytu sta-

∏ego lub czasowego pracownika lub w przypad-
kach, o których mowa w § 9 ust. 1,

2) je˝eli pracownikowi zapewniono bezp∏atne ca∏o-
dzienne wy˝ywienie.

§ 5. 1. Ârodek transportu w∏aÊciwy do odbycia po-
dró˝y okreÊla pracodawca.

2. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cen´ biletu
okreÊlonego Êrodka transportu, z uwzgl´dnieniem
przys∏ugujàcej pracownikowi ulgi na dany Êrodek
transportu, bez wzgl´du na to, z jakiego tytu∏u ulga ta
przys∏uguje.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie zamkni´cia plafonów taryfowych iloÊciowych na niektóre towary rolne pochodzàce z Republiki
W´gierskiej.

Na podstawie art. 14 § 8 i § 8a ustawy z dnia 9 stycz-
nia 1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Zamyka si´ plafony taryfowe iloÊciowe na nie-
które towary rolne pochodzàce z Republiki W´gier-
skiej, wymienione w za∏àczniku do rozporzàdzenia Ra-
dy Ministrów z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie usta-
nowienia plafonów taryfowych iloÊciowych na niektó-

re towary rolne pochodzàce z Republiki W´gierskiej
(Dz. U. Nr 32, poz. 365).

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 grudnia 2001 r.

Minister Gospodarki: J. Piechota


