
Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29,
poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zakres i sposób prze-
prowadzenia egzaminu uzupe∏niajàcego dla agentów
celnych, zwanego dalej „egzaminem”, oraz wysokoÊç
op∏at egzaminacyjnych przeznaczonych na pokrycie
kosztów dzia∏alnoÊci i wynagrodzenia cz∏onków Komi-
sji Egzaminacyjnej, powo∏anej przepisami prawa cel-
nego, zwanej dalej „Komisjà”.

§ 2. 1. Egzamin odbywa si´ w terminie i miejscu
wyznaczonym przez przewodniczàcego Komisji; infor-
macje o egzaminie podaje si´ do wiadomoÊci w dro-
dze og∏oszenia w siedzibach izb celnych, nie póêniej
ni˝ na miesiàc przed terminem egzaminu.

2. Wniosek o przystàpienie do egzaminu sk∏ada si´
do Komisji; do wniosku nale˝y do∏àczyç uwierzytelnio-
nà kopi´ decyzji o wpisie na list´ agentów celnych.

§ 3. 1. Egzamin przeprowadza si´ w wydzielonej
sali, w warunkach umo˝liwiajàcych i zapewniajàcych
samodzielnà prac´ osób, które do niego przystàpi∏y.

2. Przed rozpocz´ciem egzaminu osoba do niego
przyst´pujàca jest obowiàzana okazaç dokument po-
twierdzajàcy to˝samoÊç.

3. Przewodniczàcy oraz cz∏onkowie Komisji spra-
wujà nadzór nad prawid∏owym przebiegiem egza-
minu.

4. W czasie sk∏adania egzaminu osoba, która do
niego przystàpi∏a, mo˝e opuÊciç sal´ po uzyskaniu
zgody osoby sprawujàcej nadzór nad prawid∏owym
przebiegiem egzaminu; przed opuszczeniem sali oso-
ba ta przekazuje prac´ cz∏onkowi Komisji.

5. Przewodniczàcy Komisji mo˝e wykluczyç z egza-
minu osob´, która podczas jego trwania korzysta z cu-
dzej pomocy, pos∏uguje si´ niedozwolonymi materia-
∏ami pomocniczymi, pomaga innym uczestnikom eg-
zaminu lub w inny sposób ra˝àco zak∏óca przebieg eg-
zaminu.

6. Wykluczenie zostaje stwierdzone protoko∏em
podpisanym przez przewodniczàcego i cz∏onków Ko-
misji.

7. Przewodniczàcy Komisji jest obowiàzany poin-
formowaç osoby przyst´pujàce do egzaminu o przepi-
sach ust. 4—6.

8. Obs∏ug´ administracyjnà Komisji zapewnia se-
kretarz.

§ 4. 1. Egzamin sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci.

2. Pierwsza cz´Êç egzaminu jest przeprowadzana
w formie testu.

3. Test sk∏ada si´ z 50 pytaƒ i obejmuje tematyk´
z zakresu przepisów dotyczàcych podatku akcyzowe-
go, niezb´dnà do prawid∏owego wykonywania czyn-
noÊci okreÊlonych dla agentów celnych, w szczegól-
noÊci:

1) sposobu obliczania podatku akcyzowego;

2) obrotu wyrobami akcyzowymi;

3) zwolnieƒ;

4) zabezpieczeƒ akcyzowych;

5) przepisów prawa podatkowego, stosowanych w za-
kresie podatku akcyzowego;

6) kontroli podatkowej;

7) zasad wykonywania szczególnego nadzoru podat-
kowego.

4. Pierwsza cz´Êç egzaminu trwa nie d∏u˝ej ni˝
75 minut.

5. Ocen´ pozytywnà z testu otrzymuje osoba, któ-
ra prawid∏owo odpowie na co najmniej 40 pytaƒ.

6. W razie negatywnej oceny z pierwszej cz´Êci eg-
zaminu osoba egzaminowana nie jest dopuszczana do
drugiej cz´Êci egzaminu.

7. Druga cz´Êç egzaminu polega na wype∏nieniu:

1) administracyjnego dokumentu towarzyszàcego
i uproszczonego dokumentu towarzyszàcego;

2) deklaracji podatkowych i innych dokumentów
zwiàzanych z podatkiem akcyzowym.

8. Druga cz´Êç egzaminu trwa nie d∏u˝ej ni˝ 90 mi-
nut.

9. Ocen´ pozytywnà z drugiej cz´Êci egzaminu
otrzymuje osoba, która wype∏ni∏a dokumenty w spo-
sób zgodny z obowiàzujàcymi w tym zakresie przepi-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 9 kwietnia 2004 r.

w sprawie egzaminu uzupe∏niajàcego dla agentów celnych

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

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia 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).



sami i nale˝ycie chroniàcy interesy Skarbu Paƒstwa
i podmiotu gospodarczego.

§ 5. 1. W przypadku negatywnej oceny z pierwszej
cz´Êci egzaminu ponowne do niego przystàpienie jest
mo˝liwe nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 2 miesi´cy od
dnia poprzedniego egzaminu.

2. Osoba, która uzyska∏a ocen´ negatywnà z dru-
giej cz´Êci egzaminu, mo˝e ponownie przystàpiç do
zdawania tej cz´Êci egzaminu po z∏o˝eniu wniosku
w tej sprawie do przewodniczàcego Komisji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien byç
z∏o˝ony nie póêniej ni˝ w terminie 2 miesi´cy od dnia
uzyskania negatywnej oceny z drugiej cz´Êci egzami-
nu.

4. W przypadku uzyskania ponownie oceny nega-
tywnej z drugiej cz´Êci egzaminu egzamin powinien
byç powtórzony w ca∏oÊci; przepis ust. 1 stosuje si´
odpowiednio.

§ 6. Prace egzaminacyjne sà udost´pniane do
wglàdu na ˝àdanie osoby, która przystàpi∏a do egza-
minu.

§ 7. Z∏o˝enie egzaminu z wynikiem pozytywnym
jest potwierdzone zaÊwiadczeniem wydanym przez
Przewodniczàcego Komisji lub osob´ przez niego upo-
wa˝nionà. 

§ 8. 1. Op∏at´ egzaminacyjnà ustala si´ w wysoko-
Êci 20 % przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia
w sektorze przedsi´biorstw z kwarta∏u poprzedzajàce-
go kwarta∏, w którym zosta∏ z∏o˝ony wniosek o przy-
stàpienie do egzaminu, og∏oszonego przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego.

2. Op∏at´ egzaminacyjnà, o której mowa w ust. 1,
przeznacza si´ na:

1) obs∏ug´ administracyjnà egzaminów — w wyso-
koÊci 20 % op∏aty;

2) wynagrodzenie przewodniczàcego, cz∏onków i se-
kretarza Komisji — w wysokoÊci 80 % op∏aty.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.

Minister Finansów: w z. E. Mucha
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 15 kwietnia 2004 r.

w sprawie urz´dów celnych, w których mo˝e byç dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów 
o znaczeniu strategicznym

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 listo-
pada 2000 r. o obrocie z zagranicà towarami, techno-
logiami i us∏ugami o znaczeniu strategicznym dla bez-
pieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e dla utrzymania mi´dzy-
narodowego pokoju i bezpieczeƒstwa oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250, z póên.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wykaz urz´dów celnych, w których
mo˝e byç dokonywany eksport, import lub tranzyt to-
warów o znaczeniu strategicznym, stanowiàcy za∏àcz-
nik do rozporzàdzenia.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie urz´dów celnych,
w których mo˝e byç dokonywany eksport, import lub
tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U.
Nr 43, poz. 405 oraz z 2003 r. Nr 134, poz. 1253
i Nr 184, poz. 1801).

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

———————
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 wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1789 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676 i Nr 89, poz. 804.


