
 
Druk nr 236

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 

 

 
 

S P R A W O Z D A N I E 

KOMISJI  ADMINISTRACJI  I  SPRAW  WEWNĘTRZNYCH  

ORAZ  KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH 

 

o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o Służbie Celnej (druk nr 207) 

 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 73 Regulaminu Sejmu, skierował w dniu 7 lutego 
2008 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz do 
Komisji Finansów Publicznych do pierwszego czytania. 

 
Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Finansów Publicznych po 

przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na 
posiedzeniach w dniach 21 i 26 lutego 2008 r. i po wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela 
Komitetu Integracji Europejskiej, że przedmiot projektowanej regulacji zawarty 
w sprawozdaniu nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej 

 
wnoszą: 
 
W y s o k i   S e j m   uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 
Warszawa, dnia 26 lutego 2008 r. 
 

 Przewodniczący 
 Komisji Administracji  Przewodniczący Komisji 
 i Spraw Wewnętrznych  Finansów Publicznych 
 
 
 (-) Marek Biernacki  (-) Zbigniew Chlebowski 
 
  Sprawozdawca 
 
 
  (-) Krystyna Skowrońska 
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Projekt  

 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia                 2008 r. 

 

o zmianie ustawy o Służbie Celnej 

 

Art. 1. 

 W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 
1641, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  W szczególnie uzasadnionych wypadkach okres zawieszenia w pełnieniu 
obowiązków służbowych można przedłużyć do czasu zakończenia postępo-
wania karnego.”; 

2) w art. 25 w ust. 1 uchyla się pkt 8a i 8b; 

3) w art. 60 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Po zakończeniu postępowania karnego lub dyscyplinarnego, będącego przy-
czyną zawieszenia w czynnościach służbowych, funkcjonariusz celny 
otrzymuje wstrzymaną część uposażenia oraz obligatoryjne podwyżki 
wprowadzane w okresie zawieszenia, jeżeli nie został skazany prawomoc-
nym wyrokiem sądu lub ukarany karą dyscyplinarną wydalenia ze służby 
lub nie zostało wydane wobec niego orzeczenie o warunkowym umorzeniu 
postępowania karnego.”; 

4)  w art. 61 uchyla się ust. 2;  

5)  w art. 70 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Obwiniony ma prawo do obrony, w szczególności może wybrać obrońcę 
spośród funkcjonariuszy celnych lub ustanowić swoim obrońcą radcę praw-
nego lub adwokata. Obrońca jest uprawniony do reprezentowania obwinio-
nego w granicach udzielonego na piśmie pełnomocnictwa.”.      

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 

2703, z 2005 r. Nr 167, poz.1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz.1592 
oraz  z  2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589. 
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Art. 2.  

1. Postępowania w sprawie o zwolnienie ze służby funkcjonariusza celnego, 
wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy na podsta-
wie art. 25 ust. 1 pkt 8a lub 8b ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu do-
tychczasowym, podlegają umorzeniu.  

2.  Funkcjonariusza celnego, na jego wniosek, przywraca się do służby w wypadku 
umorzenia postępowania karnego lub uniewinnienia prawomocnym wyrokiem 
sądu, jeżeli zwolnienie ze służby nastąpiło na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 8a lub 
8b ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

 

Art. 3.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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