
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 30 lipca 2009 r. Druk nr 630 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 

oraz 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 
PAŃSTWOWEJ 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2009 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 29 lipca 2009 r. nad ustawą  

o Służbie Celnej,  
przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 

16, 17, 20, 25, 26, 29, 32, 37, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 60, 62, 63, 69, 71, 75, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88 i 90. 

 
 

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator 
Grzegorz Banaś i senator Jan Dobrzyński dokonali zmiany treści swojego wniosku (pkt 71 
zestawienia wniosków). 

 

 
 
 
 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 

 Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  Budżetu i Finansów Publicznych 
 (-) Mariusz Witczak  (-) Kazimierz Kleina 
 

u
Data publikacji



 

  

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o Służbie Celnej 

 

 

 

1)  w art. 2 w ust. 1 w pkt 6 w lit. e wyraz "zwanym" zastępuje się 

wyrazem "zwanej"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

 Uwaga:  

Poprawki nr 2, 3 i 4 należy głosować łącznie 

 

2)  dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

"Art. 3a. 1. W zakresie realizacji zadań określonych w art. 2 ust. 1 

pkt 4-6 Służba Celna jest uprawniona do udziału w 

czynnościach operacyjno-rozpoznawczych w ramach 

współpracy ze służbami uprawnionymi do prowadzenia 

takich czynności, w tym do otrzymywania informacji 

pozyskanych w wyniku czynności operacyjnych, 

a mających znaczenie dla wykonywania kontroli 

określonych w art. 30 ust. 2 pkt 1-3. 

2. Dyrektor izby celnej lub naczelnik urzędu celnego może 

upoważnić do realizacji współpracy, o której mowa w 

ust. 1 wyłącznie funkcjonariusza, który posiada 

poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji 

niejawnych wydane na podstawie przepisów o ochronie 

informacji niejawnych. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych określą (lub Rada Ministrów określi), w 

drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria i zakres 

współpracy, nadawania i cofania upoważnienia dla 

funkcjonariuszy celnych, dokumentowania czynności 

podejmowanych w ramach współpracy, tryb nadzoru 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 
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nad czynnościami oraz określą podmioty 

odpowiedzialne za prawidłową realizację współpracy, 

mając na względzie konieczność zapewnienia 

skutecznego zabezpieczenia interesu publicznego przed 

nadużyciami."; 

 

3)  dodaje się art. 3b w brzmieniu: 

"Art. 3b. 1. W sprawach o przestępstwa określone w art. 2 ust. 5 w 

celu zapobieżenia lub sprawdzenia uzyskanych 

wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie 

oraz ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwalenia 

dowodów przestępstwa Służba Celna może dokonać w 

sposób niejawny nabycia przedmiotów, którymi obrót 

jest zabroniony, ograniczony lub jest dokonywany z 

naruszeniem przepisów w zakresie podatku 

akcyzowego, prawa celnego lub innych przepisów 

związanych z przywozem i wywozem towarów w 

obrocie między Unią Europejską a państwami trzecimi. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 mogą prowadzić 

wyłącznie funkcjonariusze upoważnieni przez dyrektora 

izby celnej lub naczelnika urzędu celnego, którzy 

posiadają poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do 

informacji niejawnych wydane na podstawie przepisów 

o ochronie informacji niejawnych. 

3. Minister do spraw finansów publicznych określi, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

prowadzenia i dokumentowania czynności, nadawania 

upoważnień, oraz nadzoru nad ich realizacją mając na 

konieczność zapewnienia skutecznego zabezpieczenia 

interesu publicznego przed nadużyciami."; 

 

 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 
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4)  dodaje się art. 3c w brzmieniu: 

"Art. 3c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych określą (lub Rada Ministrów określi) 

w drodze rozporządzenia szczegółowe warunki oraz zakres 

prowadzenia i dokumentowania czynności w ramach 

rozpoznawania przestępstw i wykroczeń określonych w art. 

2 ust.1 pkt. 3-6."; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

5)  w art. 7 w ust. 3 wyraz "przemieszczenia" zastępuje się wyrazem 

"przemieszczania"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

6)  w art. 7 w ust. 3 wyrazy "elektronicznym nośniku danych" zastępuje się 

wyrazami "informatycznym nośniku danych"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

7)  w art. 8 w ust. 3 po wyrazach "tej tajemnicy" dodaje się kropkę; 

 

Poprawka 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

8)  w art. 10 w ust 3 w pkt 5 wyrazy "rozporządzeniem nr 485/2008" 

zastępuje się wyrazami "rozporządzeniem (WE) nr 485/2008"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

9)  w art. 17: 

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "rozporządzenia nr 485/2008" zastępuje się 

wyrazami "rozporządzenia (WE) nr 485/2008", 

b)  w ust. 2 i 5 wyrazy "rozporządzeniem nr 485/2008" zastępuje się 

wyrazami "rozporządzeniem (WE) nr 485/2008"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 

10)  w art. 26 w ust. 2 wyrazy "z podporządkowaniem służbowym" 

zastępuje się wyrazami "ze zwierzchnictwem służbowym"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
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11)  w art. 27 w ust. 3 w pkt 3, w ust. 4 w pkt 3 i w ust. 9 w pkt 3 wyrazy 

"przestępstwo popełnione umyślnie" zastępuje się wyrazami 

"przestępstwo umyślne"; 

 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga:  

Poprawki nr 12 i 14 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 13. 

 

12)  w art. 27 w ust. 3 w pkt 6 wyrazy "czteroletnie zatrudnienie" zastępuje 

się wyrazami "czteroletni okres zatrudnienia"; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 

13)  w art. 27 w ust. 3 w pkt 6, w ust. 4 w pkt 5 i w ust. 9 w pkt 6 wyrazy 

"czteroletnie zatrudnienie" zastępuje się wyrazami "czteroletni okres 

służby"; 

 

Poprawka 
KSTAP 
 

14)  w art. 27 w ust. 4 w pkt 5 i w ust. 9 w pkt 6 wyrazy "czteroletnie 

zatrudnienie" zastępuje się wyrazami "czteroletni okres służby"; 

 

Poprawka 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 

15)  w art. 27 w ust. 9 i 10 wyrazy "art. 26 ust. 1 pkt 5-8" zastępuje się 

wyrazami "art. 26 ust. 1 pkt 3-8"; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

16)  w art. 30 w ust. 3 w pkt 6 wyrazy "rozporządzeniem nr 485/2008" 

zastępuje się wyrazami "rozporządzeniem (WE) nr 485/2008"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

17)  w art. 58 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy "systemów informatycznych" 

zastępuje się wyrazami "systemów teleinformatycznych"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

18)  w art. 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. W razie niepodporządkowania się wydanym na podstawie prawa 

poleceniom, funkcjonariusze mogą stosować środki przymusu 

bezpośredniego, zwane dalej "środkami przymusu"."; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 
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19)  w art. 68 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

"8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

przypadki, warunki i sposoby użycia środków przymusu, 

uwzględniając zapewnienie możliwie najmniejszej dolegliwości dla 

osób, wobec których środki te są stosowane."; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

 Uwaga: 

Poprawki nr 20  i 84 należy głosować łącznie. 

 

20)  w art. 75 w ust. 1 i 3 po wyrazach "sporządzania i przekazywania" 

dodaje się wyrazy "na swój koszt"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

21)  wart. 80 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Szef Służby Celnej w przypadkach uzasadnionych kwalifikacjami 

funkcjonariusza może skrócić okres służby przygotowawczej nie 

więcej niż o rok."; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

 Uwaga:  

Poprawki nr 22, 23 i 24 należy głosować łącznie.  

 

22)  w art. 86: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. Jeżeli wymagają tego potrzeby Służby Celnej funkcjonariusza 

można delegować czasowo, na okres do 6 miesięcy w roku 

kalendarzowym, do innej jednostki organizacyjnej Służby 

Celnej w tej samej lub innej miejscowości.", 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

"7. Przeniesień, o których mowa w ust. 2 i 3 i delegowania, o 

którym mowa w ust. 5, dokonuje kierownik urzędu, a w 

sytuacji, gdy łączą się one z przeniesieniem do innego urzędu, 

dokonuje ich Szef Służby Celnej.", 

c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

"8 W okresie 2 lat od przeniesienia do pełnienia służby albo od 

zakończenia delegowania do czasowego pełnienia służby w 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 
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innej miejscowości, funkcjonariusz może być po raz kolejny 

przeniesiony do pełnienia służby lub delegowany do czasowego 

pełnienia służby w innej miejscowości, tylko za jego pisemną 

zgodą."; 

 

23)  w art. 91: 

a) w zdaniu wstępnym po wyrazie "przenieść" dodaje się wyrazy "lub 

delegować", 

b) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w 

brzmieniu: 

"2. Przeniesienia lub delegowania, o którym mowa w ust. 1, nie 

można dokonać w przypadku, gdy stoją temu na 

przeszkodzie szczególnie ważne względy osobiste lub 

rodzinne funkcjonariusza."; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

24)  w art. 92 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Przeniesienie lub delegowanie funkcjonariusza do innej 

miejscowości, z której dojazd do miejsca zamieszkania jest 

znacznie utrudniony, wymaga zapewnienia funkcjonariuszowi 

odpowiednich warunków mieszkaniowych, z uwzględnieniem jego 

sytuacji rodzinnej."; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

25)  w art. 92 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

"2a. Dojazd uznany będzie za znacznie utrudniony, jeżeli czas dojazdu 

publicznymi środkami transportu zbiorowego, przewidziany w 

rozkładzie jazdy od stacji (przystanku) zlokalizowanej najbliżej 

miejsca zamieszkania do stacji (przystanku) zlokalizowanej 

najbliżej miejsca pełnienia służby łącznie z przesiadkami, 

przekracza w obie strony 2 godziny."; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

26)  w art. 93 w ust. 1 po wyrazach "funkcjonariuszowi przysługuje" dodaje 

się wyrazy "zwrot udokumentowanych kosztów przeniesienia lub"; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
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27)  art. 95 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 95. 1. W przypadku reorganizacji Służby Celnej lub jednostki 

organizacyjnej, funkcjonariusza można przenieść na inne 

lub równorzędne stanowisko służbowe, odpowiadające 

jego kwalifikacjom, jeżeli nie jest możliwe pełnienie 

służby na dotychczasowym stanowisku.  

2. Art. 92, 93 i art. 158 ust. 1 stosuje się odpowiednio."; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 28 wyklucza głosowanie poprawki nr 29. 

 

28)  skreśla się art. 96; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 
 
 

29)  w art. 96 w ust. 2 wyrazy "niż dotychczasowe" zastępuje się wyrazami 

"od dotychczasowego"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

30)  w art. 97: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) orzeczenia przez komisję lekarską trwałej niezdolności do 

pełnienia służby na zajmowanym stanowisku, jeżeli nie ma 

możliwości przeniesienia go na stanowisko równorzędne,", 

b) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w 

brzmieniu: 

"2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 ma 

zastosowanie art. 150 ust. 1, natomiast w przypadku 

wymienionym w ust. 1 pkt 3 funkcjonariusz otrzymuje 

wynagrodzenie przysługujące na nowym stanowisku."; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

31)  w art. 100 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

"2a. Za czas służby w trybie określonym w ust. 2 funkcjonariuszowi 

przysługuje miesięczny dodatek specjalny w wysokości nie niższej 

niż 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego."; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 
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32)  w art. 103: 

a) w ust. 1: 

- w pkt 1 wyrazy "ścigane z oskarżenia publicznego i popełnione 

umyślnie przestępstwo" zastępuje się wyrazami "przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego", 

- w pkt 2 wyrazy "ścigane z oskarżenia publicznego i popełnione 

umyślnie przestępstwo skarbowe" zastępuje się wyrazami 

"umyślne przestępstwo skarbowe", 

b) w ust. 2: 

- w pkt 1 wyrazy "ścigane z oskarżenia publicznego i popełnione 

nieumyślnie przestępstwo" zastępuje się wyrazami "przestępstwo 

nieumyślne ścigane z oskarżenia publicznego", 

- w pkt 2 wyrazy "ścigane z oskarżenia publicznego i popełnione 

nieumyślnie przestępstwo skarbowe" zastępuje się wyrazami 

"nieumyślne przestępstwo skarbowe"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga:  

Poprawki nr 33, 44 i 52 należy głosować łącznie. 

 

33)  w art. 103 w ust 5 wyrazy "art. 17 § 1 pkt 1, 2 i 6" zastępuje się 

wyrazami "art. 17 § 1 pkt 1-3 i 6"; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

34)  w art. 103 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

"7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, tryb zawieszania funkcjonariuszy w pełnieniu 

obowiązków służbowych."; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

35)  w art. 104 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe;"; 

 

 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 
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 Uwaga: 

Poprawki nr 36, 38, 41  i 59 należy głosować łącznie. 

 

36)  w art. 104 w ust. 1 skreśla się pkt 9; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 
 
 

37)  w art. 105 w pkt 7 wyrazy "jeżeli ścigany czyn dotyczył ściganego z 

oskarżenia publicznego i popełnionego umyślnie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego" zastępuje się wyrazami "jeżeli popełniony 

czyn stanowił przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

lub umyślne przestępstwo skarbowe"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 

38)  w art. 105 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

"8a) odmowy wykonania decyzji w sprawie przeniesienia, o którym 

mowa w art. 86 ust. 2 i 5;"; 

 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 39 wyklucza głosowanie poprawki nr 40. 

Konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie odpowiednia modyfikacja 

art. 107 ust. 1, art. 120 ust. 5, art. 131 ust. 2 oraz art. 132 ust. 1 pkt 1. 

 

39)  w art. 105 skreśla się pkt 9-11; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 
 
 

40)  w art. 105 pkt 11 otrzymuje brzmienie:  

"11) osiągnięcia wieku 65 lat, jeżeli okres służby umożliwia mu 

uzyskanie prawa do emerytury, z osiągnięciem tego wieku.". 

 

Poprawka 
sen. K. Kleiny 
poparta przez 
połączone komisje 

41)  w art. 107 w ust. 1 wyrazy "w art. 105 pkt 1, 4, 5, 8, 9 i 11" zastępuje 

się wyrazami "w art. 105 pkt 1, 4, 5, 8, 8a, 9 i 11"; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

42)  w art. 108 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. W przypadku uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji o 

zwolnieniu ze służby, kierownik urzędu niezwłocznie wyznacza 

funkcjonariuszowi stanowisko służbowe zgodne z jego 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
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kwalifikacjami i dotychczasowym przebiegiem służby oraz określa 

termin podjęcia służby, miejsce pełnienia służby oraz stopień 

służbowy i uposażenie nie niższe od dotychczasowego."; 

 

43)  w art. 108: 

a) w ust. 3 skreśla się wyrazy ", nie więcej jednak niż za okres 6 

miesięcy i nie mniej niż za miesiąc", 

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy ", za który funkcjonariuszowi nie 

przysługuje świadczenie pieniężne,"; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

44)  w art. 109 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "art. 17 § 1 pkt 1, 2 i 6" zastępuje się 

wyrazami "art. 17 § 1 pkt 1-3 i 6"; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

45)  w art. 111 w ust. 1 po wyrazach "art. 106 pkt 2," dodaje się wyrazy "lub 

wydalony ze Służby Celnej na podstawie prawomocnego orzeczenia 

kary dyscyplinarnej,"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 

46)  w art. 112: 

a) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

"9. Za przedłużony czas służby funkcjonariuszowi przyznaje się, 

według jego wyboru, czas wolny od służby albo uposażenie za 

przedłużony czas służby, zgodnie z zasadami wynikającymi z 

przepisów prawa pracy.", 

b) w ust. 12 skreśla się pkt 2 i 3; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

47)  w art. 117 w pkt 3 wyrazy "popełnione umyślnie" zastępuje się 

wyrazem "umyślne"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

48)  po art. 117 dodaje się art. 117a w brzmieniu: 

"Art. 117a. 1. Funkcjonariuszy zwalniają ze służby właściwi przełożeni. 

2. Szef Służby Celnej zwalnia ze służby funkcjonariuszy: 

1) posiadających stopnie oficerskie; 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 
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2) którym wymierzono karę dyscyplinarną wydalenia ze 

służby."; 

 

49)  w art. 119 w ust. 1 pkt 1-5 otrzymują brzmienie: 

"1) prawomocnego wyroku sądu orzekającego środek karny 

pozbawienia praw publicznych; 

2) prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo umyślne lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

3) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze Służby 

Celnej;  

4) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej pozbawienia stopnia 

oficerskiego lub generalskiego; 

5) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej obniżenia stopnia 

służbowego."; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 

50)  w art. 120 w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyrazy "5 lat służby" zastępuje 

się wyrazami "4 lat służby", 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

51)  w art. 120 w ust. 2: 

a) w pkt 1 wyrazy "popełnione umyślnie" zastępuje się wyrazem 

"umyślne", 

b) w pkt 2 wyrazy "o przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie 

ścigane z oskarżenia publicznego" zastępuje się wyrazami "o 

umyślne przestępstwo skarbowe", 

c) w pkt 4 wyrazy "za który" zastępuje się wyrazami "za które"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 

52)  w art. 120 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "art. 17 § 1 pkt 1, 2 i 6" zastępuje się 

wyrazami "art. 17 § 1 pkt 1-3 i 6"; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

53)  w art. 124 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) odnosić pozaustawowej korzyści jednostkowej lub grupowej;"; 

 

 

Poprawka sen. 
P.Ł.J. Andrzejewskiego 
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54)  w art. 125 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

"6) posiadać akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego;"; 

 

Poprawka sen. 
P.Ł.J. Andrzejewskiego 

55)  w art. 125 w pkt 8 wyrazy "firm zagranicznych" zastępuje się wyrazami 

"przedsiębiorców zagranicznych lub innych osób zagranicznych"; 

 

Poprawka sen. 
L. Kieresa 
poparta przez 
połączone komisje 

56)  w art. 127: 

a) skreśla się ust. 2, 

b) dodaje się ust 5-7 w brzmieniu: 

"5. Nie popełnia przestępstwa funkcjonariusz, który dopuszcza się 

czynu zabronionego będącego wykonaniem polecenia 

służbowego, chyba że wykonując polecenie umyślnie popełnia 

przestępstwo. 

6. Nie popełnia przestępstwa funkcjonariusz, który odmawia 

wykonania polecenia służbowego polecającego popełnienie 

przestępstwa albo nie wykonuje go. 

7. Poleceniem służbowym jest polecenie określonego działania lub 

zaniechania wydane służbowo funkcjonariuszowi przez 

przełożonego. 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

57)  w art. 128 w ust. 3 wyraz "zobowiązany" zastępuje się wyrazem 

"obowiązany"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

58)  w art. 131 w ust. 2 wyrazy "zwrotu równowartości składników 

umundurowania" zastępuje się wyrazami "zwrotu umundurowania, 

którego okres zużycia nie upłynął lub odpowiednią część 

równoważnika pieniężnego"; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

59)  w art. 132 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "art. 104 ust. 1 pkt 2-10 i pkt 12 oraz 

art. 105 pkt 1, 2 i 5-10" zastępuje się wyrazami "art. 104 ust. 1 pkt 2-8 i 

10 i pkt 12 oraz art. 105 pkt 1, 2 i 5 -8a"; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 
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60)  w art. 132 w ust. 3 wyraz "zobowiązaną" zastępuje się wyrazem 

"obowiązaną"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

61)  w art. 132 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"4. Funkcjonariusz jest zwolniony z opłat, o których mowa w ust. 1, 

jeżeli kursy zawodowe lub inne formy nauki były obligatoryjne, 

wynikały z przepisów prawa lub gdy funkcjonariusz został na nie 

skierowany."; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

62)  w art. 133 po wyrazie "ochrony" dodaje się wyraz "prawnej"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

63)  w art. 134 w ust. 1 wyrazy "kosztów poniesionych na ochronę prawną" 

zastępuje się wyrazami "kosztów obrony"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

64)  w art. 134: 

a) w ust. 1 po wyrazach "ochronę prawną, jeżeli" dodaje się wyrazy "w 

postępowaniu dyscyplinarnym nie został ukarany karą 

dyscyplinarną lub", 

b) w ust. 2 wyrazy "zwraca się ze środków Skarbu Państwa na wniosek 

funkcjonariusza" zastępuje się wyrazami "w związku z 

postępowaniem karnym lub dyscyplinarnym, zwraca Szef Służby 

Celnej ze środków Skarbu Państwa na wniosek funkcjonariusza"; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

65)  w art. 135 w ust. 2 po wyrazach "świadczeń socjalnych," dodaje się 

wyrazy "wysokość funduszu socjalnego, uwzględniając jednostki 

organizacyjne Służby Celnej, w których tworzy się fundusz,"; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 
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66)  w art. 138: 

a) w ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

"Do okresów służby uprawniających do uzyskania dodatkowego 

urlopu wypoczynkowego, o którym mowa w ust. 4, wlicza się 

wszystkie poprzednie zakończone okresy służby lub zatrudnienia 

oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów 

podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą 

uprawnienia pracownicze.", 

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

"8. Dodatkowy jeden dzień urlopu wypoczynkowego za każdy 

miesiąc pełnienia służby w miejscu przeniesienia przysługuje 

funkcjonariuszowi posiadającemu rodzinę, przeniesionemu na 

stałe do pełnienia służby w innej miejscowości, do czasu 

zapewnienia lokalu mieszkalnego lub przesiedlenia rodziny. 

Urlop przysługuje funkcjonariuszowi, gdy wraz z 

przeniesieniem nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania."; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

67)  w art. 150 w ust. 1 wyrazy "przez okres 6 miesięcy" zastępuje się 

wyrazami "do czasu uzyskania wyższego uposażenia według 

zajmowanego stanowiska służbowego"; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

 Uwaga:  

Poprawki nr 68, 89 i 92 należy głosować łącznie. 

 

68)  po art. 153 dodaje się art. 153a-153f w brzmieniu: 

"Art. 153a. 1. Funkcjonariuszowi celnemu przysługuje prawo do 

emerytury policyjnej. 

2. Funkcjonariusz Służby Celnej, który stał się inwalidą, 

jest uprawniony do policyjnej renty inwalidzkiej. 

3. Członkowie rodzin po zmarłych funkcjonariuszach 

Służby Celnej są uprawnieni do policyjnej renty 

rodzinnej. 

4. Zasady przyznawania świadczeń określonych w ust. 

1-3 normują przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 
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funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Celnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

5. Do okresu służby, o którym mowa w ust. 1, wlicza się 

poprzednie zakończone okresy służby lub 

zatrudnienia w administracji celnej liczone od dnia 1 

stycznia 1983 r. 

Art. 153b. 1. Jeżeli funkcjonariusz Służby Celnej zwolniony ze 

służby nie spełnia warunków do nabycia prawa do 

emerytury policyjnej lub policyjnej renty 

inwalidzkiej, od wypłaconego mu - po dniu wejścia 

w życie niniejszej ustawy do dnia zwolnienia ze 

służby - uposażenia, od którego nie odprowadzono 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 

przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych składki za ten okres przewidziane w 

ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych. 

2. Przez uposażenie stanowiące podstawę wymiaru 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o 

którym mowa w ust. 1, rozumie się uposażenie 

zasadnicze, dodatki do uposażenia, nagrody roczne 

i uznaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie 

wypłacane na podstawie ustawy, odpowiednio 

przeliczone zgodnie z art. 110 ustawy, o której 

mowa w ust. 1 - za pozostałe okresy służby. 

3. Składki przekazuje się również w przypadku, gdy 

funkcjonariusz Służby Celnej spełnia jedynie 

warunki do nabycia prawa do policyjnej renty 

inwalidzkiej. Przekazanie składek następuje na 

wniosek funkcjonariusza. 

4. Składki podlegają waloryzacji wskaźnikiem 
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waloryzacji składek określonym na podstawie 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

5. Przy obliczaniu kwoty należnych składek, 

waloryzowanych na podstawie ust. 4, stosuje się 

odpowiednio art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

6. Kwota należnych, zwaloryzowanych składek 

stanowi przychody Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

7. Minister właściwy ds. finansów publicznych w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, tryb i terminy przekazywania do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, o 

których mowa w ust. 1, 3 i 4, oraz jednostki do tego 

właściwe, mając na uwadze konieczność 

zapewnienia prawidłowego i niezwłocznego 

wykonywania czynności związanych z 

przekazywaniem tych składek. 

Art. 153c. Funkcjonariusze Służby Celnej oraz członkowie ich 

rodzin, którzy do dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy nabyli prawo do świadczeń określonych w 

przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, zachowują prawo do 

tych świadczeń. 

Art. 153d. Osoby, o których mowa w art. 153c, mogą ubiegać 

się o nabycie prawa do świadczeń na zasadach i 

warunkach określonych w przepisach ustawy o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Straży Granicznej, Państwowej Straży 

Pożarnej, Służby Celnej i Służby Więziennej oraz 
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ich rodzin, jeżeli: 

1) wystąpią z wnioskiem do organu emerytalnego 

o jego przyznanie oraz 

2) zostały zwolnione ze Służby Celnej po dniu 14 

września 1999 r. lub 

3) pobierają rentę rodzinną po osobie zmarłej po 

tej dacie. 

Art. 153e.1.Organ emerytalny uznaje orzeczenie lekarza 

orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy 

powstałej w czasie pełnienia służby oraz o 

niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

odnosząc je odpowiednio do jednej z grup 

inwalidztwa w przepisach o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy. 

2.Organ emerytalny kieruje osoby, o których mowa 

w art.153c, na komisje lekarskie podległe 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 

w celu wydania orzeczenia o inwalidztwie, 

związku tego inwalidztwa ze służbą lub o 

niezdolności do samodzielnej egzystencji w 

rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli 

zainteresowany: 

1) jest uprawniony do renty szkoleniowej, 

2) stał się niezdolny do pracy po ustaniu 

ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń 

rentowych z tytułu służby, 

3) zgłosi wniosek o zwiększenie 

przysługujące z tytułu inwalidztwa 

pozostającego w związku ze służbą. 

Art. 153f. 1. Wysokość świadczeń dla osób, o których mowa w 

art.153d ustala się na nowo, na zasadach 
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określonych w przepisach, o których mowa w art. 

153e ust. 2. 

2. Osobom, o których mowa w art. 153d, właściwe 

komórki finansowe wystawią zaświadczenie 

finansowe o uposażeniu funkcjonariusza na dzień 

zwolnienia ze służby obejmujące: 

1) uposażenie zasadnicze, 

2) dodatek za stopień służbowy, 

3) dodatek za wieloletnią służbę, 

4) 1/12 nagrody rocznej."; 

 

69)  w art. 155: 

a) w ust. 4 w pkt 1 wyrazy "przestępstwa skarbowego popełnionego 

umyślnie" zastępuje się wyrazami "umyślnego przestępstwa 

skarbowego", 

b) w ust. 7 w pkt 2 wyraz "stwierdzone" zastępuje się wyrazami "za co 

został ukarany"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 

70)  art. 156 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 156. Z tytułu podróży służbowej funkcjonariuszowi celnemu 

przysługują należności na zasadach określonych w 

przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości 

należności przysługujących pracownikom z tytułu podroży 

służbowej, wydanych na podstawie Kodeksu pracy."; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

71)  w art. 157 w ust. 2 w pkt 3 wyraz "lub" zastępuje się wyrazem "i"; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 72 wyklucza głosowanie poprawki nr 74. 

 

72)  dodaje się art. 165a w brzmieniu: 

"Art. 165a. 1. Tworzy się Fundusz Celowy Finansowania Służby Celnej 

Poprawka sen. 
P.Ł.J. Andrzejewskiego 
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na finansowanie zadań określonych w art. 2 ust. 1 pkt 6 i 

funduszu motywacyjnego, o którym mowa w art. 240. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi 

w drodze rozporządzenia statut i pozabudżetowy system 

zarządzania Funduszem. 

3. Środki finansowe gromadzone na funduszu pochodzą z 

przychodów osiąganych z tytułu przepadku rzeczy i 

korzyści majątkowych pochodzących z przestępstw i 

wykroczeń ujawnionych przez funkcjonariuszy celnych w 

związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 

2 ust. 1 pkt 6."; 

 

73)  dodaje się art. 165b w brzmieniu: 

"Art. 165b. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się 

przepisy Kodeksu pracy."; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 74 wyklucza głosowanie poprawki nr 91. 

Konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie skreślenie art. 240. 

 

74)  dodaje się art. 165c w brzmieniu: 

"Art. 165c. 1. Środki finansowe w wysokości 20% dodatkowych 

wpływów należności budżetowych uzyskanych w 

wyniku przeprowadzonych kontroli i orzeczonych w 

prawomocnej decyzji lub prawomocnym wyrokiem 

sądu oraz 20% wpływów uzyskanych przez Skarb 

Państwa tytułem przepadku rzeczy lub korzyści 

majątkowych pochodzących z ujawnionych przez 

funkcjonariuszy celnych, byłych funkcjonariuszy 

celnych oraz byłych funkcjonariuszy Inspekcji 

Celnej przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu 

oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń 

skarbowych, przeznacza się na fundusz 

motywacyjny na nagrody dla funkcjonariuszy, 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 
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którzy przyczynili się bezpośrednio do ich 

ujawnienia, oraz dla funkcjonariuszy, którzy 

przyczynili się do uzyskania tych dochodów.  

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 

określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb 

przyznawania i wypłacania nagród, o których mowa 

w ust. 1, uwzględniając relacje wysokości 

indywidualnej nagrody do uzyskanych dochodów 

Skarbu Państwa oraz nakład pracy funkcjonariusza, 

a także rodzaje wpływów należności budżetowych 

uznawane za dodatkowe w rozumieniu ust. 1."; 

 

75)  w art. 166 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

"8a) utratę służbowej broni palnej;"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

76)  w art. 167 skreśla się ust. 3; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 
 
 

77)  w art. 167 w ust. 5 skreśla się pkt 3; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 
 
 

 Uwaga:  

Poprawki nr 78 i 79 należy głosować łącznie. 

 

78)  art. 169 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 169. 1. Orzekanie kar dyscyplinarnych, z zastrzeżeniem art. 

170, należy do dyrektora izby celnej lub Szefa 

Służby Celnej zwanych dalej "organami 

dyscyplinarnymi", w odniesieniu do podległych im 

funkcjonariuszy. 

2. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego przez 

Dyrektora Izby Celnej przysługuje odwołanie do 

Szefa Służby Celnej. Od orzeczenia 

dyscyplinarnego wydanego przez Szefa Służby 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 
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Celnej przysługuje odwołanie do ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych. 

3. Na orzeczenie kończące postępowanie dyscyplinarne 

przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

 

79)  art. 179 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 179. 1. Orzeczenie dyscyplinarne wraz z uzasadnieniem doręcza 

się funkcjonariuszowi w terminie 14 dni od dnia jego 

wydania. 

2. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w pierwszej 

instancji przysługuje odwołanie do wyższego 

przełożonego w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia."; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

80)  w art. 188: 

a) w ust. 1 wyrazy "wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy" zastępuje 

się wyrazami "odwołanie do wyższego przełożonego", 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

"6. Od decyzji wydanej w postępowaniu odwoławczym przysługuje 

prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach."; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

81)  w art. 193: 

a) w pkt 1, w ust. 3 po wyrazach "Ochrony Rządu," dodaje się wyrazy 

"Służby Celnej,", 

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

"1a) w art. 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jakie 

stopnie wojskowe, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego odpowiadają poszczególnym stopniom 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 
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policyjnym, uwzględniając równorzędność pierwszych 

stopni w poszczególnych korpusach."; 

 

82)  w art. 197 w pkt 22, w art. 52 w ust. 2 w pkt 5 wyrazy "za 

przestępstwa" zastępuje się wyrazami "za przestępstwo"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

83)  po art. 199 dodaje się art. 199a w brzmieniu: 

"Art. 199a. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 

Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) w art. 225 uchyla się § 3."; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 

84)  art. 203 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 203. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2: 

a) lit. e otrzymuje brzmienie: 

"e) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w 

związku z toczącą się: 

- sprawą karną lub karną skarbową przeciwko 

osobie fizycznej będącej stroną umowy 

zawartej z bankiem, 

- sprawą karną lub karną skarbową o 

przestępstwo popełnione w zakresie 

działalności osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej niemającej osobowości 

prawnej, która jest posiadaczem rachunku,", 

b) dodaje się lit. t w brzmieniu:  

"t) organu Służby Celnej na zasadach i w trybie 

określonych w art. 75 ustawy z dnia ... o Służbie 

Celnej (Dz. U. Nr ..., poz. …)."; 

2) w art. 110 w pkt 7 kropkę na końcu zastępuje się 

przecinkiem oraz dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

Poprawka sen. 
W. Dobkowskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
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"8) organu Służby Celnej wydane w związku z toczącym 

się postępowaniem o przestępstwo skarbowe."."; 

 

85)  w art. 207 w pkt 4, w § 3 po wyrazach "prowadzone jest przez" dodaje 

się wyrazy "inny niż urząd celny"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

86)  w art. 216 w pkt 2, w art. 13b w ust. 1 i 2 wyrazy "administracji 

państwowej" zastępuje się wyrazami "administracji rządowej"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

87)  w art. 216 w pkt 8 w lit. a, w ust. 1 w pkt 1 wyraz "obejmowanych" 

zastępuje się wyrazem "obejmowania"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

88)  w art. 226 po wyrazie "wszczętych" dodaje się wyrazy "i 

niezakończonych"; 

 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

89)  po art. 229 dodaje się art. 229a w brzmieniu: 

"Art. 229a. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 153d ust. 1 mogą 

składać: 

1) od dnia wejścia w życie ustawy – osoby urodzone 

przed dniem 1 stycznia 1947r.; 

2) od 1 stycznia 2008 r. – osoby urodzone przed 

dniem 1 stycznia 1957 r.; 

3) od 1 stycznia 2009 r. – osoby urodzone przed 

dniem 1 stycznia 1967 r.; 

4) od 1 stycznia 2010 r. – osoby urodzone po dniu 31 

grudnia 1966 r. 

2. Od dnia wejścia w życie ustawy wysokość uposażenia 

oraz innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszy 

Służby Celnej przelicza się mnożąc dotychczasową 

kwotę składnika uposażenia lub świadczenia 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 



- 24 - 

pieniężnego przez współczynnik 0,8374 z 

zaokrągleniem wyliczonej kwoty do pełnego złotego 

w górę. 

3. Przełożony właściwy w sprawach osobowych 

funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 2, określi w 

decyzji wysokość przeliczonego uposażenia."; 

 

90)  w art. 237 w ust. 2 wyrazy "do załatwiania spraw" zastępuje się 

wyrazami "w sprawach"; 

 

Poprawka 
KSTAP, 
KBFP 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

91)  w art. 240: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "przez Skarb Państwa", 

b) skreśla się ust. 3; 

 

Poprawka sen. 
P.Ł.J. Andrzejewskiego 

92)  w art. 243 wyrazy ", który wchodzi w życie" zastępuje się wyrazami "i 

art. 153a ust. 1-4, które wchodzą w życie". 

 

Poprawka senatorów: 
G. Banasia, 
J. Dobrzyńskiego 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


