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1
5

2

3

Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:
— w zwiàzku z wydanym postanowieniem*)
— w zwiàzku z wydanà decyzjà

50,00 z∏
100,00 z∏

6

Za publikacj´ o udzielonym prawie z rejestracji

60,00 z∏

7

Za wydanie duplikatu Êwiadectwa rejestracji

60,00 z∏

8

Za wyciàg z rejestru

40,00 z∏

9

Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze — od ka˝dej zmiany

50,00 z∏

10

Od wniesionego sprzeciwu

400,00 z∏

11

Od wniosku o wydanie decyzji w post´powaniu spornym

400,00 z∏

12

Od wniosku o wniesienie skargi do sàdu administracyjnego

400,00 z∏

13

Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2)
— za ka˝dy dodatkowy adres

100,00 z∏

II

Op∏aty okresowe

1

Za pierwszy okres ochrony topografii uk∏adu scalonego obejmujàcy okres do pi´ciu
lat ustalony wed∏ug zasad okreÊlonych w art. 220

550,00 z∏

Za drugi okres ochrony topografii uk∏adu scalonego obejmujàcy pozosta∏e lata
ochrony

800,00 z∏

2
*)
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Nie dotyczy wniosków o zwolnienie od op∏aty.

310
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 lutego 2004 r.
w sprawie stanowisk pracy zwiàzanych z obronnoÊcià kraju
Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla stanowiska pracy
zwiàzane z obronnoÊcià kraju, na które w pierwszej
kolejnoÊci wyznacza si´ by∏ych ˝o∏nierzy zawodowych, o których mowa w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych.
§ 2. 1. Stanowiskami pracy zwiàzanymi z obronnoÊcià kraju sà stanowiska, na których zakres czynnoÊci
pracownika obejmuje realizacj´ zadaƒ obronnych wynikajàcych z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Pol-

skiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z póên. zm.1))
oraz innych ustaw i wydanych na ich podstawie aktów
wykonawczych.
2. Stanowiskami, o których mowa w ust. 1, sà stanowiska od inspektora, referenta (równorz´dnego) do
dyrektora departamentu lub innej komórki organizacyjnej (równorz´dnego) w∏àcznie, wyst´pujàce w nast´pujàcych instytucjach:
1) w administracji publicznej, a w szczególnoÊci w:
a) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
b) urz´dach obs∏ugujàcych ministrów, przewodniczàcych komitetów, którzy wchodzà w sk∏ad Rady Ministrów, oraz urz´dach centralnych organów administracji rzàdowej,

———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732,
Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45,
poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217.
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c) urz´dach wojewódzkich oraz urz´dach stanowiàcych aparat pomocniczy terenowych organów niezespolonej administracji rzàdowej,
d) komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiàcych aparat pomocniczy kierowników zespolonych s∏u˝b, inspekcji i stra˝y wojewódzkich oraz powiatowych, chyba ˝e odr´bne przepisy stanowià inaczej,
e) urz´dach gmin, starostwach
i urz´dach marsza∏kowskich,

powiatowych

f) jednostkach organizacyjnych podleg∏ych albo
nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów,
ministrów, przewodniczàcych komitetów, którzy
wchodzà w sk∏ad Rady Ministrów, centralne organy administracji rzàdowej, wojewodów, organy niezespolonej administracji rzàdowej, kierowników zespolonych s∏u˝b, inspekcji i stra˝y
wojewódzkich oraz powiatowych, a tak˝e organy samorzàdu terytorialnego,
g) jednostkach organizacyjnych, dla których organ
administracji rzàdowej lub organ samorzàdu terytorialnego jest organem za∏o˝ycielskim;
2) w innych ni˝ wymienione w pkt 1 instytucjach —
stanowiska b´dàce samodzielnymi stanowiskami
pracy do spraw obronnych oraz inne stanowiska
pracy zwiàzane z dzia∏alnoÊcià na rzecz obronnoÊci, w tym równie˝ stanowiska:
a) specjalistów do spraw lotniskowych i kierowania ruchem lotniczym — w jednostkach organizacyjnych lotnictwa cywilnego,
b) w wojewódzkich, powiatowych i gminnych komórkach do spraw zarzàdzania kryzysowego,
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tarnych i dzia∏alnoÊcià na rzecz obronnoÊci kraju,

d) w sàdach powszechnych, prokuraturze i S∏u˝bie
Wi´ziennej,
e) u przedsi´biorców realizujàcych zadania obronne, na∏o˝one na nich na zasadach okreÊlonych
w odr´bnych przepisach;
3) w jednostkach organizacyjnych podporzàdkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, w przedsi´biorstwach paƒstwowych, dla których jest on organem za∏o˝ycielskim, oraz w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, z wyjàtkiem stanowisk pomocniczych, robotniczych i obs∏ugi.
§ 3. 1. Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych w celu zagwarantowania zatrudnienia by∏ym
˝o∏nierzom zawodowym, o których mowa w § 1, prowadzà wykazy stanowisk pracy zwiàzanych z obronnoÊcià kraju, na podstawie informacji otrzymanych od
instytucji, o których mowa w § 2 ust. 2.
2. W informacji powinny byç zawarte dane dotyczàce charakteru stanowiska, wymagaƒ w stosunku
do kandydata — by∏ego ˝o∏nierza zawodowego —
w zakresie jego wykszta∏cenia, doÊwiadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej, a tak˝e procedury obsady tego stanowiska.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca 2004 r.2)
Prezes Rady Ministrów: L. Miller
———————
2)

c) w publicznych zak∏adach opieki zdrowotnej —
zwiàzane z utrzymaniem rezerw artyku∏ów sani-

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 wrzeÊnia 1997 r.
w sprawie okreÊlenia stanowisk pracy zwiàzanych
z obronnoÊcià kraju (Dz. U. Nr 124, poz. 787), które traci
moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 1 marca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków prowadzenia sk∏adów podatkowych
Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29,
poz. 257) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
dotyczàce:
———————
1)

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

1) prowadzenia sk∏adów podatkowych;
2) miejsca, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane, zwane dalej „wyrobami”, b´dà magazynowane.
§ 2. 1. Miejsce magazynowania wyrobów w sk∏adzie podatkowym powinno:
1) byç w∏aÊciwie dostosowane do bezpiecznego sk∏adowania tych wyrobów;
2) spe∏niaç warunki gwarantujàce w szczególnoÊci
zapewnienie nienaruszalnoÊci i to˝samoÊci znaj-

