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262 
. ZARZĄDZENIE MINISTRA-SZEFA URZĘDU RADY MINISTRÓW 

z dnia 12 kwietnia 1996 r. 

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w urzędach za odpracowaniem. 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Mi
nistrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zasad usta
lania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników 
urzędów państwowych (Dz. U. Nr 140, poz. 779 i z 
1996 r. Nr 1, poz. 4) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dzień 2 maja (czwartek) i dzień 
27 grudnia 1996 r. (piątek) dniami wolnymi od pracy 
w urzędach państwowych za ekwiwalentnym odpraco
waniem w soboty dnia 11 maja i dnia 21 grudnia 1996 r. 

§ 2. Kierownicy urzędów państwowych zapewnią 
pracę (dyżury) w niektórych komórkach organizacyj
nych i na stanowiskach w kierowanym urzędzie 
w dniach 2 maja i 27 grudnia 1996 r., jeżeli praca w tych 
dniach będzie niezbędna ze względu na szczególny 
charakter wykonywanych zadań lub interes społeczny. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów: L. Miller 
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ZARZĄDZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ 

z dnia 19 marca 1996 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego. 

Na podstawie art. 50 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 28 
grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, 
poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Ceł 
z dnia 6 lipca 1995 r. w sprawie wniosków o wszczęcie 
postępowania celnego (Monitor Polski Nr 34, poz. 411) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 w ust. 3 liczby ,,33-41" zastępuje się liczba
mi ,,33-40"; 

2) w § 2: 

a) w ust. 2: 
- w pkt 1 wyrazy "oryginał faktury handlowej" 

zastępuje się wyrazami "fakturę handlową", 
- pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) deklarację wartości celnej (DWCl, według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do za
rządzenia, z wyjątkiem przypadków: 
a) powrotnego przywozu towarów z za

granicy poza obrotem czasowym, 
b) powrotnego przywozu z zagranicy to

warów wywiezionych na czas ozna
czony, chyba że towary te wywieziono 
na czas oznaczony w celu naprawie
nia, uszlachetnienia, przerobu lub 
przetworzenia, 

c) przywozu towarów, których łączna 
wartość w jednej przesyłce nie prze
kracza równowartości 100 ECU," 

b) w ust. 4: 
- w pkt 2 w lit. b) wyrazy "oryginał faktury" za

stępuje się wyrazem "fakturę", 
- w pkt 3 w lit. b) wyrazy "oryginał faktury" za

stępuje się wyrazem "fakturę"; 

3) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Na żądanie zgłaszającego funkcjonariusz celny 

zwraca fakturę, potwierdzając na jej kopii lub 
fotokopii, stanowiącej załącznik do wniosku -
"za zgodność z przedstawioną fakturą", nato
miast na zwracanej fakturze nanosi adnotację: 
"Do odprawy celnej nr ... przyjęto fotokopię", 
składa podpis oraz odciska datownik lub stem
pel imienny."; 

4) w § 4 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 
,,10. W przypadku towarów wyprowadzanych par

tiami ze składu celnego lub wolnego obszaru 
celnego na pozostały polski obszar celny, 
urząd celny może przyjąć, jako dowód po
twierdzający pochodzenie, dokument doty
czący całej dostawy wprowadzonej uprzednio 
do składu celnego lub wolnego obszaru celne
go. Dokument ten zachowuje swoją ważność 
do czasu wyprowadzenia całej dostawy towa
ru, której dotyczy."; 

5) w załączniku nr 6 do zarządzenia: 
a) w pkt 2.4.2 po liczbie ,,34a," dodaje się liczbę ,,37," 
b) w pkt 4.2.3 zdania: 

"Karta 4 SAD stanowi załącznik do ewidencji 
przekazowo-odbiorczej w urzędzie celnym prze
znaczenia. Kartę 7 SAD urząd celny przeznacze
nia wysyła do urzędu statystycznego.", 

zastępuje się zdaniami: 

"W przypadku złożenia wniosku o tranzyt mię
dzy urzędem celnym granicznym i urzędem cel
nym granicznym (pkt 4.2.1.a), gdy w polu 17 -
kraj przeznaczenia - wpisano kraj inny niż PoI
ska, urząd celny przeznaczenia przesyła kartę 7 
SAD do urzędu statystycznego, po uprzednim 


