
4. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wy-
dane przez:

1) kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego — przys∏uguje za˝ale-
nie do Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go,

2) Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego —
przys∏uguje wniosek do Szefa Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego o ponowne rozpatrzenie
sprawy

— w terminie 7 dni od dnia dor´czenia postanowie-
nia.

§ 52. 1. Postanowienie o wznowieniu post´powa-
nia dyscyplinarnego stanowi podstaw´ do przeprowa-
dzenia post´powania co do przyczyn wznowienia oraz
co do rozstrzygni´cia istoty sprawy. Post´powanie to
prowadzi wyznaczony przez prze∏o˝onego rzecznik
dyscyplinarny. Przepisy o post´powaniu dyscyplinar-
nym stosuje si´ odpowiednio.

2. Po przeprowadzeniu post´powania, o którym
mowa w ust. 1, prze∏o˝ony wydaje orzeczenie, w któ-
rym:

1) odmawia uchylenia dotychczasowego orzeczenia;

2) uchyla dotychczasowe orzeczenie i rozstrzyga
o istocie sprawy.

Przepis § 31 stosuje si´ odpowiednio.

3. Na orzeczenie wydane w trybie wznowienia po-
st´powania dyscyplinarnego obwinionemu lub oso-
bie, która z∏o˝y∏a wniosek o wznowienie post´po-
wania dyscyplinarnego, s∏u˝y odwo∏anie. Przepisy
o post´powaniu odwo∏awczym stosuje si´ odpowied-
nio.

Rozdzia∏ 9

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 53. W sprawach nieuregulowanych w rozporzà-
dzeniu, w zakresie post´powania dyscyplinarnego, sto-
suje si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89,
poz. 555, z póên. zm.2)).

§ 54. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do post´-
powaƒ dyscyplinarnych wszcz´tych i niezakoƒczo-
nych do dnia jego wejÊcia w ˝ycie.

§ 55. Rzecznik dyscyplinarny powo∏any na podsta-
wie przepisów dotychczasowych wykonuje obowiàzki
do koƒca okresu, na jaki zosta∏ powo∏any.

§ 56. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia3).

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130,
poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69,
poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264,
poz. 2641.

3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-
niem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu udzielania wyró˝-
nieƒ funkcjonariuszom Urz´du Ochrony Paƒstwa, przepro-
wadzania post´powaƒ dyscyplinarnych, wymierzania i wy-
konywania kar oraz odwo∏ywania si´ od wymierzonych
kar, a tak˝e w∏aÊciwoÊci prze∏o˝onych w tych sprawach
(Dz. U. Nr 133, poz. 1495), zachowanym w mocy na podsta-
wie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U.
Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070,
Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109,
poz. 1159, Nr 171, poz. 1800 i Nr 267, poz. 2647).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 15 grudnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach 
i zak∏adach wzajemnych

Na podstawie art. 19 ust. 6, art. 20 ust. 5, art. 24
ust. 3, art. 38 ust. 5, art. 39 ust. 6, art. 44a ust. 3 oraz

art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i za-
k∏adach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o grach i zak∏adach wzajemnych
(Dz. U. Nr 102, poz. 948 i Nr 217, poz. 2133) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).



1) w § 13:

a) w pkt 1 wyrazy „307 583 z∏” zast´puje si´ wyra-
zami „321 732 z∏”,

b) w pkt 2 wyrazy „123 139 z∏” zast´puje si´ wyra-
zami „128 803 z∏”,

c) w pkt 3 wyrazy „123 070 z∏” zast´puje si´ wyra-
zami „128 731 z∏”,

d) w pkt 4 wyrazy „2 057 z∏” i „1 006 z∏” zast´puje
si´ odpowiednio wyrazami „2 152 z∏” i „1 052 z∏”,

e) w pkt 5 wyrazy „41 043 z∏” i „208 z∏” zast´puje
si´ odpowiednio wyrazami „42 931 z∏” i „218 z∏”,

f) w pkt 6 wyrazy „41 360 z∏” i „207 z∏” zast´puje
si´ odpowiednio wyrazami „43 263 z∏” i „217 z∏”,

g) w pkt 7 wyrazy „1 006 z∏” zast´puje si´ wyraza-
mi „1 052 z∏”;

2) w § 14:

a) w ust. 1:

— w pkt 1 wyrazy „1 537 z∏” zast´puje si´ wyra-
zami „1 608 z∏”,

— w pkt 2 wyrazy „1 433 z∏” zast´puje si´ wyra-
zami „1 499 z∏”,

— w pkt 3 wyrazy „1 237 z∏” zast´puje si´ wyra-
zami „1 294 z∏”,

— w pkt 4 wyrazy „1 006 z∏” zast´puje si´ wyra-
zami „1 052 z∏”,

— w pkt 5 wyrazy „404 z∏” zast´puje si´ wyraza-
mi „423 z∏”,

— w pkt 6 wyrazy „1 006 z∏” zast´puje si´ wyra-
zami „1 052 z∏”,

— w pkt 7 wyrazy „2 057 z∏” zast´puje si´ wyra-
zami „2 152 z∏”,

b) w ust. 2 wyrazy „208 z∏” zast´puje si´ wyrazami
„218 z∏”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 15 grudnia 2004 r.

w sprawie utworzenia izb celnych i urz´dów celnych oraz okreÊlenia ich siedzib

Na podstawie art. 1d ust. 3 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. Tworzy si´ nast´pujàce izby celne i urz´dy cel-
ne:

1) Izba Celna w Bia∏ej Podlaskiej obejmujàca:
a) Urzàd Celny w Bia∏ej Podlaskiej,
b) Urzàd Celny w Lublinie,
c) Urzàd Celny w ZamoÊciu;

2) Izba Celna w Bia∏ymstoku obejmujàca:
a) Urzàd Celny w Bia∏ymstoku,
b) Urzàd Celny w ¸om˝y,
c) Urzàd Celny w Suwa∏kach;

3) Izba Celna w Gdyni obejmujàca:
a) Urzàd Celny w Gdyni,
b) Urzàd Celny w Gdaƒsku,
c) Urzàd Celny w S∏upsku;

4) Izba Celna w Katowicach obejmujàca:
a) Urzàd Celny w Katowicach,
b) Urzàd Celny w Gliwicach,
c) Urzàd Celny w Cz´stochowie,
d) Urzàd Celny w Cieszynie,
e) Urzàd Celny w Bielsku-Bia∏ej;

5) Izba Celna w Krakowie obejmujàca:
a) Urzàd Celny w Krakowie,
b) Urzàd Celny w Nowym Targu,
c) Urzàd Celny w Nowym Sàczu,
d) Urzàd Celny w Kielcach; 

6) Izba Celna w ¸odzi obejmujàca:
a) Urzàd Celny I w ¸odzi,
b) Urzàd Celny II w ¸odzi,
c) Urzàd Celny w Piotrkowie Trybunalskim;

7) Izba Celna w Olsztynie obejmujàca:
a) Urzàd Celny w Olsztynie,
b) Urzàd Celny w Elblàgu;

8) Izba Celna w Opolu obejmujàca:
a) Urzàd Celny w Opolu, 
b) Urzàd Celny w Nysie; 

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).


