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ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOSOW NATURALNYCH I LEŚNICTWA 

z dnia 16 czerwca 1993 r. 

w sprawie określenia stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych Służby Parków Narodowych. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 
października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 
492 i z 1992 r. Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące stanowiska Służby Parków 
Narodowych: 

1) dyrektor parku narodowego, 

2) zastępca dyrektora parku narodowego, 

3) główny księgowy, 

4) zastępca głównego księgowego, 

5) główny specjalista, starszy specjalista, specjalista - do 
spraw ochrony przyrody, gospodarki rezerwatowej lub 
dydaktyki, 

6) radca prawny, 

7) kierownik dzialu, kierownik zespołu - do spraw ochro
ny przyrody, gospodarki rezerwatowej lub dydaktyki, 

8) nadleśniczy, konserwator obrębu ochronnego, 

9) kierownik gospodarstwa szkółkarskiego, 

10) kierownik ośrodka hodowli zwierząt. 

11) adiunkt. 

12) kustosz muzeum, 

13) leśniczy, konserwator obwodu ochronnego, 

14) kierownik sekcji do spraw ochrony przyrody, gospodarki 
rezerwatowej lub dydaktyki. 

15) kierownik ośrodka dydaktyczno-muzealnego, 

16) kierownik zbiornicy muzealnej, 

17) referent techniczno-leśny, 

18) podleśniczy, starszy strażnik, 

19) strażnik, 

20) starszy hodowca ośrodka hodowli zwierząt. 

21) hodowca ośrodka hodowli zwierząt. 

22) przewodnik turystyczny, 

23) komendant Straży Parku, 

24) zastępca komendanta Straży Parku, 

25) dowódca grupy terenowej Straży Parku, 

26) starszy strażnik Straży Parku, 

27) strażnik Straży Parku, 

28) profesor, 

29) docent. 

30) adiunkt naukowo-badawczy, 

31) asystent naukowo-badawczy. 

§ 2. Wymagania kwalifikacyjne Służby Parków Narodo
wych określa załącznik do zarządzenia . 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia. l 

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa : B. Blaszczyk 

Kierownik Ministerstwa 

Załącznik do zarządzenia Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Natu
ralnych i Leśnictwa z dnia 16 czerwca 
1993 r. (poz. 343) 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE PRACOWNIKOW SŁUŻBY PARKOW NARODOWYCH 

Lp. Stanowisko Wymagane wykształcenie Wymagana liczba lat pracy 
zawodowej 

1 2 3 4 

1 dyrektor parku narodowego wyższe: leśne lub przyrodnicze 5 lat w parku narodowym, krajobrazowym, 
6 lat w jednostkach naukowych lub Państ -

wowym Gospodarstwie Leśnym - Lasy Pań-
stwowe - na stanowiskach związanych 

z kierowaniem zespołem pracowników lub 
samodzielnych 

. _ ... ______ w_·_ 

2 zastępca dyrektora parku na - wyższe: l eśne lub przyrodnicze 4 lata w parku narodowym, krajobrazowym 
rodowego albo wyższe o specjalności zgod- lub 5 lat w jednostkach naukowych albo 

nej z zakresem działania innych jednostkach organizacyjnych o spec-
jalności zgodnej z zakresem działania - na 
stanowiskach związanych z kierowaniem ze-
społem pracowników lub samodzielnych 
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1 2 3 4 

3 główny specjalista wyższe : leśne lub przyrodnicze 4 lata w parku narodowym lub 5 lat w jedno-
albo wyższe o specjalności zgod- stkach naukowych albo w innych jedno-
nej z zakresem działania stkach organizacyjnych o specjalności zgod-

nej z zakresem działania - na stanowiskach 
związanych z kierowaniem zespołem pracow-
ników lub samodzielnych 

4 główny księgowy wyższe ekonomiczne 3 lata 

średnie ekonomiczne 6 lat 

5 kierownik działu 
wyższe 4 lata 

kierownik zespołu 

6 nadleśniczy konserwator ob- wyższe leśne lub przyrodnicze 4 lata 
rębu ochronnego 

7 zastępca głównego księgo- wyższe ekonomiczne 2 lata 
wego 

średnie ekonomiczne 4 lata 

8 kierownik ośrodka hodowli wyższe 3 lata 
zwierząt lub gospodarstwa 
szkółkarskiego średnie 5 lat 

9 starszy specjalista wyższe 5 lat 

10 specjalista wyższe 4 lata 

11 adiunkt wyższe leśne lub przyrodnicze 1 rok 

12 kierownik ośrodka dydaktycz - wyższe leśne lub przyrodnicze 4 lata 
no-muzealnego 
kustosz muzeum 

1-. - -

13 leśniczy, konserwator obwo- wyższe leśne lub przyrodnicze -
du ochronnego 

średnie leśne 3 lata 

14 kierownik sekcji wyższe 1 rok 

średnie 4 lata 

15 referent techniczno-leśny średnie leśne -

16 podleśniczy, starszy strażnik średnie leśne lub przyrodnicze 1 rok 

17 strażnik średnie -

18 starszy hodowca Ośrodka Ho- zasadnicze 1 rok 
dowli Zwierząt 

19 hodowca Ośrodka Hodowli zasadnicze -
Zwierząt 

podstawowe 1 rok 

20 przewodnik turystyczny średnie 1 rok w parku narodowym i kurs przewod-
ników 

21 radca prawny według ustawy o radcach praw-
nych -

22 profesor według ustawy o jednostkach 
badawczo- rozwojowych -

23 docent 

24 adiunkt naukowo-badawczy 

25 asystent naukowo-badawczy 

26 komendant Straży Parku wyższe 1 rok pracy w Straży Parku lub na stanowisku 
strażnika leśnego 

średnie 5 lat w Stra7Y Parku lub na stanowisku 
strażnika leśnego 

.-
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1 2 3 4 l 
27 zastępca komendanta Straży wyższe 1 rok VII Straży Parku lub na stanowisku l Parku, dowódca grupy tere- strażnika leśnego 

I nowej Straży Parku 
śred n ie 3 stan owisku I lata w Straży Parku lub na 

strażnika leśnego 
--------~ r----- ----- 'r-- --------------- -,- ----

28 starszy strażnik Straży Parku średn ie 1 rok pracy w parku narodowym 

29 strażnik Straży Parku średnie -
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ZARZĄDZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ 

z dn ia 2 lipca 1993 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wn iosków o wszczęcie postępowania celnego. 

Na podstawie art. 50 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 28 grudnia 
1989 r. - Prawo cel ne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 
60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100 poz. 442, z 1992 r. Nr 
21 , poz. 85 oraz z 1993 r. Nr 60, poz. 279) za rządza się , co 
następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Prezesa Głównego U rzędu Ceł z dnia 
26 listopada 1992 r. w sprawie wniosków o wszczęcie 
postępowania celnego (Monitor Polski Nr 38, poz. 279 
i z 1993 r. Nr 25, poz. 249) w prowadza się n astępujące 
zmiany: 

1) w § 1: 
a) dodaje się nowy ust. 6 w brzmieniu: 

« 6. W przypadku gdy wywóz towaru za granicę 
następuje przez inne przejście graniczne niż 
deklarowane w polu 29 SAD, przewoźnik wy
pełnia w dwóch egzemplarzach kartę " Świade
ctwo przekroczenia granicy" według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 8. Po dopuszczeniu 
towaru do wywozu za granicę w terminie 5 dni 
urząd celny przesyła 1 egzemplarz świadectwa 
przekroczenia granicy do urzędu celnego de
klarowanego przez zgłaszającego jako urząd 
wywozowy. » 

b) dotychczasowy ust. 6 oznacza się jako ust. 7; 

2) w § 2: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

« 1. Do wniosku o wszczęcie postępowania cel
nego, o którym mowa w § 1, należy dołączyć 
oryginał faktury lub kopię faktury mającą cechy 
oryginału oraz jej fotokopię, a w przypadku 
braku faktury - inny dokument służący do 
ustalan ia wartości cełnej, o którym mowa w ust. 
3. Urząd celny potwierdza na fotokopii faktury 
"za zgodność z oryginałem" . Na żądanie zgła
szającego zwraca oryginał faktury. Dopuszcza 
się możliwość dokonania odprawy celnej ży
wych zwierząt oraz towarów łatwo psujących 
się na podstawie fotokopii faktury lub faktury 
nadanej telefaksem . Zg łaszaj ący tow ar do od
praw y w ci ć)9 u 7 dn i jest zobowiązany do 
przed rożeni a oryg in ał u faktury. W przypadku 
przew ozu towarów przez po lski obszar celny, 
jeś li to"r ar nie jest przewożon y do skladu ce l
nego : ' j w olnego obsz.'1 fU celnego ustan ow io 
nego "':1 te~ytori!lm Polski. rno/na odstą pi ć od 
w ymOjJLi dołączan ia faldul y. » , 

b) w ust. 2 w pkt 1: 
- lit. b) otrzymuje brzmienie: 

« b) dokument potwierdzający pochodzenie towa
rów dla zastosowania stawek celnych pod 
stawowych, autonomicznych lub niższych 
określonych w taryfie celnej lub umowach 
międzynarodowych ; dokumentami takimi są 
dokumenty potwierdzające pochodzenie to
warów w różnych formach (np. formularz A 
EUR . 1, formularz ELJR . 2, zwykłe świadectwo 
pochodzenia), deklaracja pochodzenia, faktury 
zawierające zapis o kraju pochodzen ia towaru 
lub inne dokumenty zawierające ten za pis; 
rodzaj wymaganego dokumentu potwierdz<.:ją
cego pochodzenie, jego formę i dane, jakie 
musi on zawierać, określają zawarte przez Pol
skę umowy międzynarodowe; w sytuacjach nie 
uregulowanych w umowach międzynarodo 
wych - odnośnie do dokumentów pochodze 
nia - stosuje się przepisy ust. 4- 11, » 
dodaje się lit. j) i k) : 

« j) zaświadczenie o zakupie banderoli na przywo
żone wyroby tytoniowe i alkoholowe, 

k) dyrektor urzędu celnego może zażądać dodat
kowych dokumentów do odprawy przywożo 
nych towarów (np. ekspertyz, opinii rzeczo
znawców itp.) >>, 

c) w ust. 4 w pkt 3 wyraz « CN » zastępuje się wyrazem 
« PCN » , 

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

« 7. Dla zastosowania stawek celnych autonomicz
nych i podstawowych można nie żądać przed
stawienia dokumentu potwierdzającego po
chodzenie towaru, gdy z dokumentów przewo
zowych lub innych dokumentów towarzyszą
cych towarom wynika, że towary są przywożo
ne bezpośrednio z kraju pochodzenia, lub gdy 
na towarach zamieszczono w sposób trwały 
oznaczenie kraju pochodzenia. » , 

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
« 9. Różn ica m iędzy rzeczywistą ilości ą (masą) do

starczonego tow aru a wskala ną w dokumencie 
potwierdL<'j c)Lym poc !'odzell ie towaru pie po 
\rv inna pt /ekraC78ć 1 0 "/r) . Gdy prLywiel iono 
i lość t ow aru mniei s./<1 '·d 90°;', il ośc i Wsk,vil liej 
·.'v dok!Jmenc ie l'"tlJv i e rdzającym pochodzenie 




