
Na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 9 ust. 4 ustawy
z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. z 2004 r.
Nr 156, poz. 1641) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
30 marca 2000 r. w sprawie stanowisk s∏u˝bowych funk-

cjonariuszy celnych oraz szczegó∏owego trybu nadawa-
nia im stopni (Dz. U. Nr 25, poz. 301 oraz z 2002 r. Nr 43,
poz. 394) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia w tabeli II.

Izby celne i urz´dy celne po lp. 7 dodaje si´
lp. 7a i 7b w brzmieniu: 

Dziennik Ustaw Nr 208 — 14579 — Poz. 2120 i 2121

2120

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 sierpnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie stanowisk s∏u˝bowych funkcjonariuszy celnych
oraz szczegó∏owego trybu nadawania im stopni

„7a Audytor wewn´trzny (w izbie celnej) Wed∏ug odr´bnych przepisów

7b Pe∏nomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych (w izbie
celnej)

Wed∏ug odr´bnych przepisów”

2) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia w tabeli II. Izby celne i urz´dy celne po lp. 7 dodaje si´
lp. 7a i 7b w brzmieniu:

„7a Audytor wewn´trzny (w izbie celnej) Podkomisarz celny

7b Pe∏nomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych (w izbie
celnej)

Podkomisarz celny”

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

Minister Finansów: w z. W. Czy˝owicz
———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdze-

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów
(Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2121

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 9 wrzeÊnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie stawek uposa˝enia zasadniczego w S∏u˝bie Celnej, 
wysokoÊci oraz szczegó∏owych zasad przyznawania 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. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
21 kwietnia 2000 r. w sprawie stawek uposa˝enia 

zasadniczego w S∏u˝bie Celnej, wysokoÊci oraz szcze-
gó∏owych zasad przyznawania i wyp∏acania dodat-
ków do uposa˝enia zasadniczego (Dz. U. Nr 36,
poz. 408 oraz z 2002 r. Nr 43, poz. 400) w za∏àczniku
nr 1 tabela II. Izby celne i urz´dy celne otrzymuje
brzmienie:

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

nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów
(Dz. U. Nr 134, poz. 1427).


