
Dziennik Ustaw Nr 43 — 3174 — Poz. 395 i 396

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 oraz  z 2002 r. Nr 41, poz 365) zarzàdza si´, co
nast´puje: 

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
19 kwietnia 2000 r. w sprawie s∏u˝by przygotowawczej
w S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 36, poz. 407)  wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pytania testu egzaminacyjnego majà charakter

poufny; opracowuje je w∏aÊciwa w sprawach
szkoleƒ  komórka  urz´du obs∏ugujàcego mini-
stra w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych, a zatwierdza minister w∏aÊciwy do spraw
finansów publicznych.”;

2) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Polecenia egzaminacyjne, o których mowa
w ust.1, majà charakter poufny; opracowuje je
w∏aÊciwa w sprawach szkoleƒ komórka urz´du
obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych, a zatwierdza minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych.”;

3) w § 4 w ust. 3, w § 6 w ust. 1, w § 14 w ust.1 oraz
w § 17 w ust. 1 u˝yte w ró˝nych przypadkach wyra-
zy „Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏” zast´puje si´
u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami
„minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 
1 maja 2002 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA  FINANSÓW

z dnia 19 kwietnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s∏u˝by przygotowawczej w S∏u˝bie Celnej.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 kwietnia 2002 r.

w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska zast´pcy Szefa S∏u˝by Celnej i dyrektorów izb cel-
nych.

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 24 lipca
1999 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110,
poz. 1255 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe zasady i tryb przeprowadzania kon-
kursów na stanowiska zast´pcy Szefa S∏u˝by Cel-
nej i dyrektorów izb celnych,

2) wykaz stanowisk w jednostkach organizacyjnych
S∏u˝by Celnej, które mogà byç obejmowane wy-
∏àcznie przez funkcjonariuszy celnych.

§ 2. 1. Kandydaci ubiegajàcy si´ o stanowisko za-
st´pcy Szefa S∏u˝by Celnej powinni, oprócz spe∏nienia
wymogów okreÊlonych w art. 17 ust. 1f ustawy z dnia
24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie Celnej, posiadaç:

1) zdolnoÊci organizatorskie oraz predyspozycje do
kierowania zespo∏ami ludzkimi,

2) dobry stan zdrowia.

2. Kandydaci ubiegajàcy si´ o stanowiska dyrekto-
rów izb celnych powinni posiadaç: 

1) wykszta∏cenie wy˝sze, odpowiadajàce zakresowi
zadaƒ wykonywanych na stanowisku, na które
przeprowadzany jest konkurs,

2) siedmioletni okres s∏u˝by lub pracy w administracji
celnej,

3) wiedz´ zawodowà odpowiadajàcà zakresowi zadaƒ
wykonywanych na stanowisku, na które przepro-
wadzany jest konkurs,

4) zdolnoÊci organizatorskie oraz predyspozycje do
kierowania zespo∏ami ludzkimi,

5) dobry stan zdrowia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, do
okresu s∏u˝by lub pracy w administracji celnej zalicza
si´ równie˝ lata pracy lub s∏u˝by inne ni˝ lata pracy lub
s∏u˝by w administracji celnej, je˝eli zwiàzane by∏y z wy-
konywaniem zawodu lub poszerzaniem kwalifikacji
i umiej´tnoÊci przydatnych na stanowisku, na które
przeprowadzany jest konkurs.


