
Na podstawie art. 27710 § 6 ustawy z dnia 9 stycz-
nia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 75, poz. 802, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. 1. Pojazd s∏u˝bowy S∏u˝by Celnej oznakowany
jest pasem wyró˝niajàcym barwy ˝ó∏tej oraz umiesz-
czonym po obu stronach pojazdu napisem „S¸U˚BA
CELNA” barwy czarnej.

Dziennik Ustaw Nr 167 — 11479 — Poz. 1622, 1623 i 1624

OÊwiadczenie kandydata

Ja, ni˝ej podpisany ........................................................................................................................................................

oÊwiadczam, ˝e:

1) wyra˝am zgod´ na kandydowanie na cz∏onka Krajowej Komisji Etycznej do Spraw DoÊwiadczeƒ na
Zwierz´tach*, lokalnej komisji etycznej do spraw doÊwiadczeƒ na zwierz´tach*;

2) wyra˝am zgod´ na zamieszczenie moich danych osobowych zawartych w zg∏oszeniu w zbiorze da-
nych urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw nauki oraz na przetwarzanie tych danych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).

............................................................. ..............................................................
(data) (podpis)

———————
* Niepotrzebne skreÊliç.

1623

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 9 wrzeÊnia 2003 r.

w sprawie wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia za prac´ w 2004 r. 

1624

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 9 wrzeÊnia 2003 r.

w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów s∏u˝bowych S∏u˝by Celnej

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 paêdzier-
nika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac´
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2004 r. ustala si´ minimalne
wynagrodzenie za prac´ w wysokoÊci 824 z∏.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U.
Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189,
Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169,
poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.


