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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 17 paêdziernika 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia sk∏adu i zadaƒ Rady do Spraw Przeciwdzia∏ania 
Narkomanii oraz szczegó∏owych warunków i trybu jej dzia∏ania.

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 1997 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U.
z 1997 r. Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 20, poz. 256 i Nr 103,
poz. 1097, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 125, poz. 1367
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie okreÊlenia sk∏adu i za-
daƒ Rady do Spraw Przeciwdzia∏ania Narkomanii oraz
szczegó∏owych warunków i trybu jej dzia∏ania (Dz. U.
z 2001 r. Nr 17, poz. 188) w § 1 w ust. 1 wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych

— 3 cz∏onków,”;

2) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego

— 1 cz∏onek,”.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 18 paêdziernika 2002 r.

w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby post´powania antysubsydyjnego.

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerw-
ca 2002 r. o ochronie przed przywozem  na polski ob-
szar celny towarów subsydiowanych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 125, poz. 1063) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób prowadzenia przez organy celne ewidencji
towarów obj´tych post´powaniem antysubsydyj-
nym, zwanej dalej „ewidencjà”;

2) dane, które umieszcza si´ w prowadzonej ewiden-
cji;

3) rodzaje dokumentów, na podstawie których doko-
nuje si´ wpisów do ewidencji;

4) sposób powiadamiania przez organy celne zg∏asza-
jàcego o wpisie do ewidencji.

§ 2. 1. Dla celów post´powania antysubsydyjnego
prowadzona jest, we wszystkich izbach celnych, ewi-
dencja towarów obj´tych post´powaniem antysubsy-
dyjnym, o symbolu E-SUBS.

2. W ewidencji umieszcza si´ nast´pujàce dane:

1) w pozycji „1” — kolejny numer pozycji ewidencji
towarów;

2) w pozycji „2” — dat´ obj´cia towaru procedurà do-
puszczenia do obrotu;

3) w pozycji „3” — szczegó∏owe dane dotyczàce towa-
ru:

a) kod towaru wed∏ug Polskiej Scalonej Nomenkla-
tury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN),

b) ∏àcznà mas´ netto wszystkich towarów podlega-
jàcych ewidencjonowaniu, przywo˝onych w ra-
mach ewidencjonowanej dostawy (zgodnie
z polem 38 formularza SAD), oraz iloÊç towaru
wyra˝onà w uzupe∏niajàcej jednostce miary
(zgodnie z polem 41 formularza SAD),

c) wartoÊç  celnà ∏àcznà wszystkich towarów pod-
legajàcych ewidencjonowaniu, przywo˝onych
w ramach ewidencjonowanej dostawy (zgodnie
z polem 46 formularza SAD), oraz wartoÊç celnà
jednostkowà,

d) warunki dostawy (zgodnie z polem 20 formula-
rza SAD),

e) wartoÊç towaru w walucie faktury (zgodnie z po-
lem 22 formularza SAD),

f) kurs waluty (zgodnie z polem 23 formularza
SAD),

g) koszty transportu i ubezpieczenia (zgodnie z po-
lem 12 formularza SAD),

h) nazw´ producenta towaru;


