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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 9 marca 2001 r.

w sprawie agencji celnych i agentów celnych.

Na podstawie art. 261 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego
osób ubiegajàcych si´ o uprawnienie do wykony-
wania czynnoÊci agenta celnego oraz sposób po-
wo∏ywania komisji egzaminacyjnej, kwalifikacje
cz∏onków komisji, zakres i sposób przeprowadza-
nia egzaminu, a tak˝e wysokoÊç op∏at egzamina-
cyjnych przeznaczonych na pokrycie dzia∏alnoÊci
i wynagrodzenia jej cz∏onków,

2) sposób prowadzenia i tryb dokonywania wpisu na
list´ agentów celnych,

3) tryb przyjmowania oraz wysokoÊç kaucji gwaran-
cyjnej, o której mowa w art. 258 § 3 ustawy z dnia
9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny, zwanej dalej
„Kodeksem celnym”,

4) sposób prowadzenia ewidencji i rejestracji doku-
mentów podlegajàcych kontroli celnej,

5) inne rodzaje dzia∏alnoÊci, które mo˝e wykonywaç
osoba prowadzàca agencj´ celnà.

Rozdzia∏ 2

Egzamin kwalifikacyjny na agenta celnego

§ 2. 1. Egzamin kwalifikacyjny dla osób ubiegajà-
cych si´ o uprawnienia do wykonywania czynnoÊci
agenta celnego, zwany dalej „egzaminem”, przepro-
wadza Komisja Egzaminacyjna, zwana dalej „Komi-
sjà”.

2. Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏ w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych
powo∏uje przewodniczàcego i zast´pc´ przewodniczà-
cego Komisji spoÊród funkcjonariuszy celnych oraz pra-
cowników Ministerstwa Finansów, na okres 2 lat.

3. Przewodniczàcy oraz zast´pca przewodniczàce-
go Komisji, po up∏ywie kadencji, o której mowa
w ust. 2, pe∏nià swoje obowiàzki do czasu powo∏ania
kolejnego przewodniczàcego i jego zast´pcy.

4. Komisja przeprowadza egzaminy w sk∏adach,
zwanych dalej „zespo∏ami egzaminujàcymi”.

5. W sk∏ad zespo∏u egzaminujàcego wchodzà:

1) przewodniczàcy zespo∏u,

2) cz∏onkowie,

3) sekretarz.

6. Je˝eli przewodniczàcy Komisji albo jego zast´p-
ca wchodzi w sk∏ad zespo∏u egzaminujàcego, to pe∏ni
w nim funkcj´ przewodniczàcego.

7. Przewodniczàcy zespo∏u egzaminujàcego jest
odpowiedzialny za sprawne i zgodne z przepisami pra-
wa przeprowadzenie egzaminu.

8. Przewodniczàcych zespo∏ów oraz cz∏onków i se-
kretarzy zespo∏ów egzaminujàcych powo∏uje, na wnio-
sek przewodniczàcego Komisji, Prezes G∏ównego
Urz´du Ce∏ w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw finansów publicznych.

9. Przewodniczàcy Komisji ustala sk∏ad poszczegól-
nych zespo∏ów egzaminujàcych, uwzgl´dniajàc potrze-
b´ sprawnego przeprowadzenia egzaminów.

10. Na wniosek przewodniczàcego Komisji Prezes
G∏ównego Urz´du Ce∏ powo∏uje zespo∏y egzaminujàce
w iloÊci niezb´dnej do sprawnego przeprowadzenia
egzaminów.

§ 3. 1. W sk∏ad ka˝dego zespo∏u egzaminujàcego
wchodzà przedstawiciele:

1) ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych — w charakterze przewodniczàcego lub
cz∏onka,

2) Prezesa G∏ównego Urz´du Ce∏ — funkcjonariusze
celni — w charakterze przewodniczàcego, cz∏onka
lub sekretarza.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, powinny posia-
daç wysoki poziom wiedzy z zakresu przepisów prawa
celnego, administracyjnego i podatkowego.

3. Organizacje zrzeszajàce przedsi´biorców uczest-
niczàcych w wymianie handlowej z zagranicà mogà
delegowaç swojego przedstawiciela na czas trwania
egzaminu w charakterze obserwatora.

4. Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicz-
nych, mo˝e odwo∏aç przewodniczàcego Komisji lub je-
go zast´pc´ oraz przewodniczàcego, cz∏onka i sekreta-
rza zespo∏u egzaminujàcego:
1) na ich wniosek,
2) z urz´du — w wypadku skazania prawomocnym

wyrokiem za przest´pstwo pope∏nione w celu osià-
gni´cia korzyÊci majàtkowej,

3) gdy osoby te wykonujà swoje obowiàzki w sposób
nierzetelny lub niesumienny.

5. Odwo∏anie zast´pcy przewodniczàcego Komisji,
przewodniczàcego, cz∏onka i sekretarza zespo∏u egza-
minujàcego mo˝e nastàpiç na wniosek przewodniczà-
cego Komisji.
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6. Odwo∏anie, o którym mowa w ust. 4 i 5, nast´pu-
je w drodze decyzji administracyjnej.

7. Kadencja przewodniczàcych, cz∏onków i sekreta-
rzy zespo∏ów egzaminujàcych trwa 2 lata. Przepis § 2
ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

8. Kadencja osoby powo∏anej w miejsce osoby od-
wo∏anej koƒczy si´ z up∏ywem kadencji tej osoby.

§ 4. 1. Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏ ustala wykaz
zagadnieƒ tematycznych zwiàzanych z przeprowadza-
nym egzaminem i podaje go do publicznej wiadomo-
Êci w Dzienniku Urz´dowym Ministerstwa Finansów.

2. Wykaz zagadnieƒ tematycznych jest aktualizowa-
ny z uwzgl´dnieniem zmian przepisów prawa celnego
i innych przepisów nale˝àcych do tematyki egzaminu.

3. Zagadnienia tematyczne mogà byç przedmiotem
egzaminu nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie miesiàca od
dnia podania ich do publicznej wiadomoÊci w sposób
okreÊlony w ust. 1.

§ 5. Przewodniczàcy Komisji:

1) sprawuje nadzór nad prawid∏owoÊcià i aktualno-
Êcià zagadnieƒ tematycznych, o których mowa
w § 4 ust. 1,

2) przedk∏ada Prezesowi G∏ównego Urz´du Ce∏ propo-
zycje wykazu zagadnieƒ tematycznych obowiàzu-
jàcych na egzaminie,

3) opracowuje pytania testowe na egzamin,

4) ustala termin i miejsce egzaminu,

5) sprawuje nadzór nad zespo∏ami egzaminujàcymi,

6) dysponuje Êrodkami uzyskanymi z op∏at egzamina-
cyjnych oraz nadzoruje wyp∏aty dokonywane
z tych Êrodków, w zakresie okreÊlonym w § 12
ust. 2—5.

§ 6. 1. Egzamin odbywa si´ w terminie i miejscu
wyznaczonym przez przewodniczàcego Komisji po
uprzednim og∏oszeniu w siedzibach urz´dów celnych
nie póêniej ni˝ na miesiàc przed terminem egzaminu.

2. Wniosek o przystàpienie do egzaminu sk∏ada si´
do Komisji.

§ 7. 1. Egzamin przeprowadza si´ w wydzielonej sa-
li, w warunkach umo˝liwiajàcych i zapewniajàcych sa-
modzielnà prac´ osób, które do niego przystàpi∏y.

2. Przed rozpocz´ciem egzaminu osoba do niego
przyst´pujàca jest obowiàzana do okazania dowodu
potwierdzajàcego to˝samoÊç.

3. Przewodniczàcy oraz cz∏onkowie zespo∏u egza-
minujàcego sprawujà nadzór nad prawid∏owym prze-
biegiem egzaminu.

4. W czasie sk∏adania egzaminu osoba, która do
niego przystàpi∏a, mo˝e opuÊciç sal´ po uzyskaniu zgo-
dy osoby sprawujàcej nadzór nad prawid∏owym prze-
biegiem egzaminu; przed opuszczeniem sali osoba ta
przekazuje prac´ przewodniczàcemu zespo∏u egzami-
nujàcego.

5. Przewodniczàcy zespo∏u egzaminujàcego mo˝e
wykluczyç z egzaminu osob´, która podczas jego trwa-
nia korzysta z cudzej pomocy, pos∏uguje si´ niedozwo-
lonymi materia∏ami pomocniczymi, pomaga innym
uczestnikom egzaminu lub w inny sposób ra˝àco za-
k∏óca przebieg egzaminu.

6. Wykluczenie zostaje stwierdzone protoko∏em
podpisanym przez przewodniczàcego i cz∏onków ze-
spo∏u egzaminujàcego.

7. Przewodniczàcy zespo∏u egzaminujàcego jest
obowiàzany poinformowaç osoby przyst´pujàce do
egzaminu o przepisach ust. 4—6.

8. Obs∏ug´ administracyjnà zespo∏u egzaminujàce-
go zapewnia sekretarz.

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

2. Pierwsza cz´Êç egzaminu jest przeprowadzana
w formie testu. Zestawy testowe sà niejawne.

3. Test sk∏ada si´ ze 100 pytaƒ i obejmuje tematyk´
z zakresu przepisów prawa celnego, niezb´dnà do pra-
wid∏owego wykonywania czynnoÊci okreÊlonych dla
agentów celnych, w szczególnoÊci dotyczàcà:

1) nadania towarom przeznaczenia celnego,

2) przedstawicielstwa w sprawach celnych,

3) elementów kalkulacyjnych,

4) operacji uprzywilejowanych,

5) d∏ugu celnego,

6) elementów towaroznawstwa i znajomoÊci taryfy
celnej, przepisów dotyczàcych Êrodków polityki
handlowej oraz zasad prawa administracyjnego
i podatkowego, stosowanych w sprawach celnych.

4. Pierwsza cz´Êç egzaminu trwa nie d∏u˝ej ni˝ 150
minut.

5. Ocen´ pozytywnà z testu otrzymuje osoba, która
prawid∏owo odpowie co najmniej na 81 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:

1) wype∏nianiu druków i formularzy dokumentów
obowiàzujàcych w przywozie towarów na polski
obszar celny oraz w wywozie z tego obszaru,

2) przygotowaniu dokumentów niezb´dnych do
nadania towarowi przeznaczenia celnego, w tym
wype∏nieniu zg∏oszenia celnego.

§ 9. 1. W wypadku negatywnej oceny z pierwszej
cz´Êci egzaminu egzamin mo˝e byç powtórzony w ca-
∏oÊci nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 2 miesi´cy od dnia
egzaminu z∏o˝onego z wynikiem negatywnym.

2. Osoba, która uzyska∏a ocen´ negatywnà z dru-
giej cz´Êci egzaminu, mo˝e powtórzyç t´ cz´Êç egzami-
nu po z∏o˝eniu wniosku o powtórzenie drugiej cz´Êci
egzaminu do przewodniczàcego Komisji.
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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 wypadku uzyskania ponownie oceny nega-
tywnej z drugiej cz´Êci egzaminu egzamin powinien
byç powtórzony w ca∏oÊci. Przepis ust. 1 stosuje si´ od-
powiednio.

§ 10. Prace egzaminacyjne udost´pniane sà do
wglàdu na ̋ àdanie osoby, która przystàpi∏a do egzami-
nu.

§ 11. Przewodniczàcy Komisji lub osoba przez nie-
go upowa˝niona potwierdza z∏o˝enie egzaminu z wy-
nikiem pozytywnym zaÊwiadczeniem, którego wzór
stanowi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 12. 1. Op∏at´ egzaminacyjnà ustala si´ w wysoko-
Êci 30% przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia
w sektorze przedsi´biorstw z kwarta∏u poprzedzajàce-
go kwarta∏, w którym zosta∏ z∏o˝ony wniosek o przystà-
pienie do egzaminu, og∏oszonego przez Prezesa G∏ów-
nego Urz´du Statystycznego.

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

1) obs∏ug´ administracyjnà egzaminów — 20% op∏a-
ty,

2) wynagrodzenie przewodniczàcego, cz∏onków i se-
kretarza zespo∏u egzaminujàcego — 80 % op∏aty.

3. Cz´Êç op∏aty, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wno-
si si´ przy sk∏adaniu wniosku o przystàpienie do egza-
minu, a pozosta∏à cz´Êç — nie póêniej ni˝ w przeddzieƒ
wyznaczonego terminu egzaminu.

4. W wypadku nieprzystàpienia do egzaminu op∏a-
ta wpisowa, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie podlega
zwrotowi.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,
przys∏uguje osobom wchodzàcym w sk∏ad zespo∏u eg-
zaminujàcego, w wypadku gdy obowiàzki zwiàzane
z egzaminowaniem wykonujà poza godzinami pracy
lub s∏u˝by.

6. Wynagrodzenie przewodniczàcego jest o po∏ow´
wy˝sze ni˝ cz∏onka zespo∏u egzaminujàcego, a wyna-
grodzenie sekretarza stanowi po∏ow´ wynagrodzenia
cz∏onka zespo∏u egzaminujàcego.

7. Niezale˝nie od wynagrodzenia za przeprowadza-
nie egzaminów przewodniczàcy Komisji oraz jego za-
st´pca, ze Êrodków, o których mowa w ust. 2, pobiera-
jà miesi´czne wynagrodzenie w wysokoÊci odpowied-
nio 80% i 50% przeci´tnego wynagrodzenia w sektorze
przedsi´biorstw, og∏oszonego przez Prezesa G∏ówne-
go Urz´du Statystycznego, z kwarta∏u poprzedzajàce-
go kwarta∏, w którym odbywa si´ egzamin kwalifikacyj-
ny.

Rozdzia∏ 3

Wpis na list´ agentów celnych

§ 13. 1. W celu uzyskania wpisu na list´ agentów
celnych osoba fizyczna sk∏ada do Prezesa G∏ównego
Urz´du Ce∏ pisemny wniosek, którego wzór stanowi za-
∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

2. Do wniosku o wpis na list´ agentów celnych,
z zastrze˝eniem § 23, nale˝y do∏àczyç uwierzytelnione
kserokopie:

1) dokumentu potwierdzajàcego posiadanie co naj-
mniej Êredniego wykszta∏cenia,

2) aktualnej informacji z Centralnego Rejestru Skaza-
nych,

3) dokumentu o nadaniu numeru identyfikacji podat-
kowej (NIP), z zastrze˝eniem ust. 5.

3. W przypadku wàtpliwoÊci co do wiarygodnoÊci
dokumentów, o których mowa w ust. 2, Prezes G∏ów-
nego Urz´du Ce∏ mo˝e za˝àdaç przedstawienia ich ory-
gina∏ów.

4. Je˝eli przepisy odr´bne nie stanowià inaczej, do-
kument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, powinien zostaç
sporzàdzony nie wczeÊniej ni˝ 6 miesi´cy przed dniem
z∏o˝enia wniosku.

5. Przepisu ust. 2 pkt 3 nie stosuje si´ do osoby, któ-
ra na podstawie przepisów odr´bnych nie podlega
obowiàzkowi ewidencyjnemu w zakresie uzyskania nu-
meru identyfikacji podatkowej (NIP).

§ 14. 1. Wpisu na list´ agentów celnych dokonuje
Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏.

2. Wpis na list´ agentów celnych obejmuje:

1) numer i dat´ wpisu,

2) nazwisko, imi´ (imiona) i dat´ urodzenia,

3) miejsce i adres zamieszkania,

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), z zastrze˝e-
niem ust. 3.

3. Przepisu ust. 2 pkt 4 nie stosuje si´ do osoby, któ-
ra na podstawie przepisów odr´bnych nie podlega
obowiàzkowi ewidencyjnemu w zakresie uzyskania nu-
meru identyfikacji podatkowej (NIP).

4. Wpis, odmowa dokonania wpisu lub skreÊlenie
z listy agentów celnych nast´puje w formie decyzji ad-
ministracyjnej.

5. Osoba, o której mowa w § 13 ust. 5, w wypadku
otrzymania decyzji o nadaniu numeru identyfikacji po-
datkowej (NIP) jest obowiàzana niezw∏ocznie wystàpiç
do Prezesa G∏ównego Urz´du Ce∏ z wnioskiem o zmia-
n´ decyzji, o której mowa w ust. 4, przedk∏adajàc uwie-
rzytelnionà kserokopi´ decyzji o nadaniu numeru iden-
tyfikacji podatkowej (NIP).
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Rozdzia∏ 4

Kaucja gwarancyjna sk∏adana przez agencj´ celnà

§ 15. 1. Osoba, która zamierza prowadziç dzia∏al-
noÊç w formie agencji celnej, sk∏ada dyrektorowi urz´-
du celnego, na którego terenie w∏aÊciwoÊci miejsco-
wej zamierza prowadziç t´ dzia∏alnoÊç, kaucj´ gwaran-
cyjnà wraz z formularzem, którego wzór stanowi za-
∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia, oraz:

1) uwierzytelnionà kserokopi´ dokumentu potwier-
dzajàcego prowadzenie przez wnioskodawc´ dzia-
∏alnoÊci gospodarczej,

2) uwierzytelnionà kserokopi´ zaÊwiadczenia o nada-
niu wnioskodawcy statystycznego numeru identy-
fikacyjnego (REGON),

3) uwierzytelnionà kserokopi´ decyzji o nadaniu nu-
meru identyfikacji podatkowej (NIP).

2. W przypadku zamiaru prowadzenia dzia∏alnoÊci
w formie agencji celnej na obszarze w∏aÊciwoÊci miej-
scowej:

1) jednego organu celnego — osoba prowadzàca
agencj´ celnà sk∏ada kaucj´ gwarancyjnà w wyso-
koÊci nie mniejszej ni˝ równowartoÊç w z∏otych
30 000 EURO wed∏ug kursu Êredniego, ustalonego
przez Narodowy Bank Polski z dnia z∏o˝enia tej kau-
cji,

2) dwóch i wi´cej organów celnych — osoba prowa-
dzàca agencj´ celnà sk∏ada kaucj´ gwarancyjnà,
w wysokoÊci okreÊlonej w pkt 1, ka˝demu z tych or-
ganów.

3. Kaucja gwarancyjna mo˝e byç wykorzystana ja-
ko zabezpieczenie generalne w rozumieniu art. 197 § 3
Kodeksu celnego, w zwiàzku ze stosowaniem okreÊlo-
nej procedury lub procedur celnych.

§ 16. 1. Po z∏o˝eniu kaucji gwarancyjnej organ cel-
ny wydaje potwierdzenie przyj´cia kaucji, którego wzór
stanowi za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

2. Rozpocz´cie dzia∏alnoÊci w formie agencji celnej
mo˝e nastàpiç nie wczeÊniej ni˝ z dniem rozpocz´cia
biegu terminu wa˝noÊci kaucji gwarancyjnej i nie
wczeÊniej ni˝ po otrzymaniu potwierdzenia przyj´cia
kaucji gwarancyjnej.

§ 17. 1. Osoba prowadzàca agencj´ celnà powinna
z∏o˝yç, co najmniej na 30 dni przed up∏ywem terminu
wa˝noÊci przyj´tej kaucji gwarancyjnej, nowà kaucj´
gwarancyjnà, z rozpocz´ciem terminu jej wa˝noÊci, nie
póêniej ni˝ dnia nast´pnego po dniu up∏ywu wa˝noÊci
uprzednio z∏o˝onej kaucji, lub dokument stwierdzajàcy
przed∏u˝enie terminu wa˝noÊci uprzednio z∏o˝onej
kaucji gwarancyjnej.

2. Przepis § 15 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

3. Je˝eli uchybienie terminu, o którym mowa
w ust. 1, nastàpi∏o z przyczyn niezale˝nych od osoby,
która prowadzi agencj´ celnà, w∏aÊciwy miejscowo or-
gan celny, na uzasadniony wniosek tej osoby, mo˝e
przywróciç termin. Wniosek o przywrócenie terminu

nale˝y wnieÊç w terminie siedmiu dni od dnia ustania
przyczyny uchybienia terminu, jednak nie póêniej ni˝
14 dni przed up∏ywem terminu wa˝noÊci przyj´tej kau-
cji gwarancyjnej. JednoczeÊnie z wniesieniem wniosku
nale˝y z∏o˝yç nowà kaucj´ gwarancyjnà lub dokument
stwierdzajàcy przed∏u˝enie terminu wa˝noÊci uprzed-
nio z∏o˝onej kaucji gwarancyjnej.

4. W przypadku gdy dyrektor urz´du celnego
stwierdzi, ˝e z∏o˝ona kaucja gwarancyjna nie spe∏nia
wymogu okreÊlonego w § 15 ust. 2 pkt 1, mo˝e w ka˝-
dym czasie za˝àdaç uzupe∏nienia kaucji gwarancyjnej.

Rozdzia∏ 5

Ewidencja i rejestr prowadzone przez agencj´ celnà

§ 18. 1. Agencja celna jest obowiàzana do prowa-
dzenia ewidencji wykonywanych czynnoÊci, okreÊlo-
nych w przepisach prawa celnego, zwanej dalej „ewi-
dencjà”.

2. Ewidencja powinna zawieraç w szczególnoÊci:

1) dat´ przyj´cia sprawy przez agencj´ celnà,

2) oznaczenie osoby reprezentowanej przez agencj´
celnà,

3) pozycj´ z rejestru upowa˝nieƒ,

4) dat´ i numer zg∏oszenia celnego lub okreÊlenie in-
nego rodzaju wykonywanej czynnoÊci.

3. Ewidencja prowadzona w formie ksià˝kowej po-
winna mieç zszyte i ponumerowane karty ewidencji.
Urzàd celny opatruje przeszycie plombà, na ostatniej
stronie ewidencji zamieszcza liczb´ stron, dat´ zatwier-
dzenia ewidencji oraz oznacza miejsce wykonywania
dzia∏alnoÊci agencji celnej. W przypadku zmiany miej-
sca wykonywania dzia∏alnoÊci organ celny dokonuje
adnotacji o zmianie w ewidencji czynnoÊci agencji cel-
nej.

4. Ewidencja mo˝e byç prowadzona z zastosowa-
niem technik elektronicznego przetwarzania danych,
pod warunkiem:

1) posiadania szczegó∏owej pisemnej instrukcji obs∏u-
gi programu komputerowego, wykorzystywanego
do prowadzenia ewidencji,

2) ujmowania w ewidencji wy∏àcznie zapisów spraw-
dzonych,

3) niedost´pnoÊci zbioru dla modyfikacji poza wpro-
wadzeniem, w razie potrzeby, dowodów korekt,

4) automatycznej kontroli ciàg∏oÊci zapisów,

5) ochrony danych polegajàcej na stosowaniu odpor-
nych na zagro˝enia noÊników danych, na doborze
stosowanych Êrodków ochrony zewn´trznej, na
systematycznym tworzeniu rezerwowych kopii
zbiorów danych zapisanych na noÊnikach magne-
tycznych oraz na zapewnieniu ochrony przed nie-
upowa˝nionym dost´pem do programów kompu-
terowych,

6) stosowania programu komputerowego zapewnia-
jàcego wglàd w treÊç dokonywanych zapisów oraz
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mo˝liwoÊci wydrukowania wszystkich danych
w porzàdku chronologicznym,

7) uprzedniego powiadomienia w∏aÊciwego miejsco-
wo organu celnego o miejscu prowadzenia ewi-
dencji.

5. Ewidencje sà prowadzone w ka˝dym miejscu,
w którym agencja celna prowadzi dzia∏alnoÊç.

6. Ewidencja jest prowadzona w sposób ciàg∏y
z mo˝liwoÊcià stosowania rocznej numeracji zapisów.

7. Dokonanie czynnoÊci okreÊlonych w ust. 3 i ust. 4
pkt 7 powinno nastàpiç nie póêniej ni˝ w dniu dokona-
nia pierwszej czynnoÊci przez agencj´ celnà.

8. Wpis do ewidencji jest dokonywany przez agen-
cj´ celnà niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ przed do-
konaniem czynnoÊci przed organami celnymi.

9. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 pkt 7,
dokonywane jest na formularzu okreÊlonym w za∏àcz-
niku nr 5 do rozporzàdzenia.

§ 19. 1. Agencja celna jest obowiàzana do rejestro-
wania udzielonych jej upowa˝nieƒ niezw∏ocznie po ich
otrzymaniu. Wzór upowa˝nienia stanowi za∏àcznik nr 6
do rozporzàdzenia.

2. Rejestr upowa˝nieƒ powinien okreÊlaç w szcze-
gólnoÊci:

1) dat´ udzielenia i dat´ przyj´cia upowa˝nienia,

2) osob´ reprezentowanà przez agencj´ celnà,

3) rodzaj udzielonego przedstawicielstwa, zgodnie
z art. 253 Kodeksu celnego,

4) zakres czynnoÊci wynikajàcych z upowa˝nienia,

5) termin wa˝noÊci upowa˝nienia.

3. Do prowadzenia rejestru upowa˝nieƒ stosuje si´
odpowiednio przepisy § 18 ust. 3—6, z tym ˝e rejestr
powinien obejmowaç upowa˝nienia, na podstawie
których agencja celna dokonuje czynnoÊci w miejscu
swojej dzia∏alnoÊci. W przypadku stosowania numera-
cji rocznej pozycja rejestru upowa˝nieƒ powinna sk∏a-
daç si´ z numeru kolejnego oraz roku i powinna mieç
brzmienie NN/RRRR, gdzie NN — oznacza pozycj´ reje-
stru, a RRRR — rok przyj´cia upowa˝nienia.

4. Orygina∏y upowa˝nieƒ lub ich uwierzytelnione
odpisy stanowià za∏àczniki do rejestru upowa˝nieƒ.

5. Je˝eli do zg∏oszenia celnego do∏àczono kseroko-
pi´ upowa˝nienia albo upowa˝nienie przekazane tele-
faksem lub podano numer pozycji rejestru upowa˝nieƒ
agencji celnej, osoba prowadzàca dzia∏alnoÊç w formie
agencji celnej powinna do∏àczyç orygina∏ upowa˝nie-
nia lub uwierzytelniony odpis niezw∏ocznie po jego
otrzymaniu, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 14 dni od
dnia dokonania zg∏oszenia.

§ 20. 1. Osoba prowadzàca agencj´ celnà jest obo-
wiàzana przed∏o˝yç organowi celnemu, na którego te-
renie w∏aÊciwoÊci miejscowej prowadzi dzia∏alnoÊç,
wykaz zatrudnionych agentów celnych, zawierajàcy
nast´pujàce dane:

1) imi´ i nazwisko agenta celnego,

2) seri´ i numer dowodu osobistego agenta celnego,

3) wzór podpisu agenta celnego,

4) numer i dat´ wpisu na list´ agentów celnych, z za-
strze˝eniem pkt 5,

5) numer i dat´ zaÊwiadczenia, je˝eli osoba naby∏a
uprawnienia do wykonywania czynnoÊci agenta
celnego przed dniem wejÊcia w ˝ycie Kodeksu cel-
nego i nie zosta∏a jeszcze wpisana na list´ agentów
celnych.

2. Osoba prowadzàca agencj´ celnà, o której mowa
w ust. 1, jest obowiàzana niezw∏ocznie informowaç
w∏aÊciwy miejscowo organ celny o zatrudnieniu lub
zwolnieniu agenta celnego, nie póêniej jednak ni˝:

1) w przypadku osoby nowo zatrudnionej — przed
dniem dokonania przez nià pierwszej czynnoÊci
w imieniu agencji celnej,

2) w przypadku osoby zwolnionej — w terminie sied-
miu dni od dnia rozwiàzania bàdê wygaÊni´cia
umowy o prac´.

3. Po uzyskaniu przez osob´, o której mowa w ust. 1
pkt 5, wpisu na list´ agentów celnych przepis ust. 1
pkt 4 stosuje si´ odpowiednio.

§ 21. Osoba prowadzàca agencj´ celnà jest obowià-
zana do niezw∏ocznego powiadomienia Prezesa G∏ów-
nego Urz´du Ce∏, za poÊrednictwem dyrektora urz´du
celnego, o wszcz´ciu post´powania, o którym mowa
w art. 257 § 4 Kodeksu celnego, przeciwko osobie
agenta celnego zatrudnionego w tej agencji celnej.

Rozdzia∏ 6

Inne rodzaje dzia∏alnoÊci

§ 22. 1. Osoba prowadzàca dzia∏alnoÊç w formie
agencji celnej poza dzia∏alnoÊcià gospodarczà, o której
mowa w art. 259 Kodeksu celnego, mo˝e prowadziç
równie˝ nast´pujàcà dzia∏alnoÊç gospodarczà (ozna-
czonà symbolem Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci —
PKD) w zakresie: 

1) sprzeda˝y w cz´Êci dotyczàcej sprzeda˝y druków
stosowanych przed organami celnymi i znaków
op∏aty skarbowej — symbol PKD 52.63. Z,

2) poÊrednictwa ubezpieczeniowego — symbol PKD
67.20. Z,

3) obs∏ugi i naprawy pojazdów w wypadku prowadze-
nia dzia∏alnoÊci przewozowej — symbol PKD 
50.20. A,

4) prze∏adunku towarów — symbol PKD 63.11. Z,

5) magazynowania i przechowywania towarów —
symbol PKD 63.12. Z,

6) dzia∏alnoÊci wspierajàcej dla transportu làdowego
w zakresie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z parkingami, ga-
ra˝ami, konserwacjà i drobnymi naprawami sprz´-
tu transportowego innego ni˝ samochodowy —
symbol PKD 63.21. Z,

7) dzia∏alnoÊci innych agencji transportowych — sym-
bol PKD 63.40. Z,



Dziennik Ustaw Nr 19 — 1302 — Poz. 232

8) wynajmu nieruchomoÊci w∏asnych lub dzier˝awio-
nych — symbol PKD 70.20. Z,

9) wynajmu maszyn i sprz´tu biurowego, ∏àcznie ze
sprz´tem komputerowym — symbol PKD 71.33. Z,

10) t∏umaczeƒ i us∏ug sekretarskich — symbol PKD
74.83. Z,

11) reklamy — symbol PKD 74.40. Z,

12) kupna i sprzeda˝y walut obcych, a tak˝e poÊrednic-
twa w kupnie i sprzeda˝y tych wartoÊci — symbol
PKD 67.13. Z,

13) dzia∏alnoÊci kurierskiej — symbol PKD 64.12. A,

14) rachunkowoÊci, ksi´gowoÊci i kontroli ksiàg —
symbol PKD 74.12. Z,

15) doradztwa w zakresie oprogramowania i dostar-
czania oprogramowania — symbol PKD 72.20. Z,

16) przetwarzania danych — symbol PKD 72.30. Z,

17) gromadzenia, przechowywania i dost´pu do bazy
danych — symbol PKD 72.40. Z,

18) doradztwa w zakresie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z pro-
wadzeniem interesów, a w szczególnoÊci planowa-
nia, organizacji pracy, organizowania obiegu infor-
macji — symbol PKD 74.14. Z.

2. Prowadzenie dzia∏alnoÊci, o której mowa
w ust. 1, podlega wymogom wynikajàcym z przepisów
odr´bnych.

Rozdzia∏ 7

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 23. Post´powania w sprawach o wydanie konce-
sji na prowadzenie agencji celnej wszcz´te i niezakoƒ-
czone przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia
podlegajà umorzeniu.

§ 24. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
19 marca 2001 r.

Minister Finansów: J. Bauc

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 9 marca 2001 r. (poz. 232)

Za∏àcznik nr 1

ZAÂWIADCZENIE

Na podstawie rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie agencji celnych i agentów

celnych (Dz. U. Nr 19, poz. 232) stwierdza si´, ̋ e Pan(i)..................................................................................................

urodzony (a) dnia ........................................................................................ w ................................................................

imi´ ojca ...........................................................................................................................................................................

z∏o˝y∏(a) egzamin kwalifikacyjny na agenta celnego w dniu ........................................................................................

i uzyska∏(a) ocen´ pozytywnà.

mp.

Za Zespó∏ Egzaminujàcy: Przewodniczàcy Komisji Egzaminacyjnej:

Warszawa, dnia ................................................... Nr ewidencyjny....................
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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Za∏àcznik nr 4
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Za∏àcznik nr 5
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Za∏àcznik nr 6


