
 
Druk nr 2095-A

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 

 

 
 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 
KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH 

ORAZ  KOMISJI  ADMINISTRACJI  I  SPRAW  WEWNĘTRZNYCH 
 

o rządowym projekcie ustawy o Służbie 
Celnej (druk nr 1492) 

 
Sejm na 46 posiedzeniu w dniu 14 lipca 2009 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2095 do 

Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych 

w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.  

Komisje: Finansów Publicznych oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych po 

rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2009 r.  

 

wnoszą: 

 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

 
1) w art. 2 w ust. 1 pkt 4 nadać brzmienie: 

„4) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń 
związanych z naruszeniem przepisów dotyczących wprowadzania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyprowadzania z jej terytorium towarów objętych 
ograniczeniami lub zakazami obrotu ze względu na bezpieczeństwo i porządek 
publiczny lub bezpieczeństwo międzynarodowe, w szczególności takich jak odpady, 
substancje i preparaty chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki 
odurzające i substancje psychotropowe, broń, amunicja, materiały wybuchowe oraz 
towary i technologie o znaczeniu strategicznym;”; 

- Klub PiS  
- Klub Poselski Lewica 

- przyjąć 
Uwaga: poprawki nr 1-3 należy rozpatrywać łącznie. 
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2) w art. 2 w ust. 1 pkt 5 nadać brzmienie: 

„5) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i 
wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w 
ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 
111, poz. 765 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 66, poz. 410 i Nr 215, poz. 1355), 
zwanej dalej „Kodeksem karnym skarbowym;”; 

- Klub PiS  
- Klub Poselski Lewica  

- przyjąć  
3) w art. 2 w ust. 1 pkt 6 nadać brzmienie: 

„6) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń 
przeciwko: 

a) zdrowiu, określonych w art. 55, 57, 61 i 66 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.), 

b) dobrom kultury, określonych w art. 109 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. 
zm.) i w art. 53 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.), 

c) prawom własności intelektualnej, określonych w art. 116 - 118 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 
90, poz. 631, z późn. zm.) i w art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo 
własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), 

d) przyrodzie, określonych w art. 127 pkt 2 lit. e w zakresie określonym w art. 51 
ust. 1 pkt 6 i art. 52 ust. 1 pkt 10, oraz określonych w art. 128 i 131 pkt 10 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. 
zm.), 

e) środowisku, określonych w art. 183 § 2, § 4 i 5 oraz § 6, w przypadku czynów, o 
których mowa w art. 183 § 2, § 4 i 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), zwanym dalej „Kodeksem 
karnym”, 

f) ograniczeniom obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym, 
określonym w art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z 
zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 
bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i 
bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315) 

- oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celną;”; 
- Klub PiS  
- Klub Poselski Lewica  

- przyjąć  
4) w art. 2 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Zadania określone w ust. 1 wykonuje się, podejmując odpowiednio czynności 
kontrolne i czynności operacyjno-rozpoznawcze, prowadząc postępowania 
przygotowawcze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
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postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), zwanej dalej 
„Kodeksem postępowania karnego”, Kodeksu karnego skarbowego, lub ustawy z 
dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 
2008 r. Nr 133, poz. 848), zwanej dalej „Kodeksem postępowania w sprawach o 
wykroczenia”, lub prowadząc postępowania celne, audytowe, podatkowe lub 
administracyjne. Zakres wykonywania czynności kontrolnych i czynności 
operacyjno-rozpoznawczych regulują przepisy ustawy.”; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

5) w art. 10 po ust. 3 dodać ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Szef Służby Celnej jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy celnych.”; 
- Klub PiS  
- Klub Poselski Lewica  

- przyjąć  
6) w art. 19 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Do zadań dyrektora izby celnej należy: 

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością naczelników urzędów celnych; 

2) rozstrzyganie w II instancji w sprawach należących w I instancji do naczelników 
urzędów celnych; 

3) rozstrzyganie w I instancji w sprawach określonych w przepisach odrębnych; 

4) realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w izbach celnych i urzędach celnych; 

5) wykonywanie kontroli określonych w art. 30 ust. 2 i w ust. 3 pkt 2-10; 

6) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw 
skarbowych i wykroczeń skarbowych i ściganie ich sprawców, w zakresie 
ustalonym w Kodeksie karnym skarbowym oraz rozpoznawanie, wykrywanie, 
zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie określonym w 
art. 2 ust. 1 pkt 4 i 6 oraz ściganie ich sprawców w zakresie określonym w art. 2 
ust. 1 pkt 6; 

7) współdziałanie z terenowymi organami Straży Granicznej, w szczególności 
koordynacja działań w zakresie sprawnego wykonywania zadań, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 30 ust. 2 pkt 1; 

8) współdziałanie z terenowymi organami kontroli skarbowej; 

9) współdziałanie z organami władzy samorządowej i innymi organami władzy 
publicznej; 

10) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych; 

11) wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących 
statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi 
Wspólnoty Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw 
członkowskich Wspólnoty Europejskiej z pozostałymi państwami 
(EXTRASTAT).”; 

- Klub PiS 
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- przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 6 i 7 należy rozpatrywać łącznie.  

 

7) art. 20 nadać brzmienie:  

„Art. 20. 1. Do zadań naczelnika urzędu celnego należy: 

1) nadawanie towarom przeznaczenia celnego, dokonywanie wymiaru i 
poboru należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i 
wywozem towarów oraz wykonywanie innych czynności 
przewidzianych przepisami prawa celnego; 

2) wymiar, pobór i kontrola podatku akcyzowego i opłaty paliwowej; 

3) wymiar, pobór i kontrola podatku od gier, dopłat i opłat, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d; 

4) dokonywanie wymiaru i poboru podatku od towarów i usług z tytułu 
importu towarów; 

5) wykonywanie kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2 
oraz pkt 7-10; 10 

6) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw 
skarbowych i wykroczeń skarbowych i ściganie ich sprawców, w 
zakresie ustalonym w Kodeksie karnym skarbowym oraz 
rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i 
wykroczeń w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 6 oraz 
ściganie ich sprawców w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 pkt 6; 

7) współdziałanie z organami władzy samorządowej i innymi organami 
władzy publicznej; 

8) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych. 

2. Naczelnicy urzędów celnych wykonują zadania przy pomocy podległych 
im urzędów celnych.”; 

- Klub PiS 
- przyjąć  

8) skreślić w art. 23 ust. 4; 

- Klub PO 

- przyjąć  

9) po art. 73 dodać art. 73a-73j w brzmieniu: 

„Art. 73a. 1. W celu rozpoznawania, zapobiegania oraz wykrywania nieprawidłowości, 
a także przestępstw i wykroczeń w związku z realizacją zadań, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 - 6 Służba Celna organizuje i prowadzi 
czynności operacyjno - rozpoznawcze. 

2. Czynności operacyjno-rozpoznawcze polegają w szczególności na 
uzyskiwaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu, sprawdzaniu i 
wykorzystywaniu, w sposób jawny lub niejawny, informacji, materiałów, 
dokumentów i innych danych, jeżeli zachodzi podejrzenie narażenia 
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interesów lub praw majątkowych Skarbu Państwa albo konieczność 
uzyskania rozpoznania w tym zakresie. 

3. Jeżeli zachodzi potrzeba zastosowania uprawnień określonych w art. 60 w 
przypadku przestępstw skarbowych w których kwota narażonej na 
uszczuplenie należności publicznoprawnej przekracza wielką wartość w 
rozumieniu ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy 
(Dz. U. z 2007 Nr 111, poz. 765) Szef Służby Celnej uzgadnia dalszy tryb 
postępowania z Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej. 

Art. 73b. 1. W ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez 
Służbę Celną w celu wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i 
utrwalenia dowodów przestępstw: 

1) skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie 
należności publicznoprawnej przekracza w dacie popełnienia czynu 
zabronionego pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych 
przepisów, 

2) nielegalnego obrotu z zagranicą bronią, amunicją, materiałami 
wybuchowymi, środkami odurzającymi lub substancjami 
psychotropowymi albo ich prekursorami oraz odpadami szkodliwymi, 
materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi, 

3) ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych, 

- jeżeli inne środki okazały się bezskuteczne albo zachodzi wysokie 
prawdopodobieństwo, że będą nieskuteczne lub nieprzydatne, Sąd 
Okręgowy w Warszawie, zwany dalej "Sądem", na pisemny wniosek 
Szefa Służby Celnej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 
Prokuratora Generalnego, może, w drodze postanowienia, zarządzić 
kontrolę operacyjną. 

2. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy zachodzi obawa utraty 
informacji lub zatarcia dowodów przestępstwa, Szef Służby Celnej może 
zarządzić, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, 
kontrolę operacyjną, jednocześnie zwracając się do Sądu z wnioskiem o 
wydanie postanowienia w tej sprawie. W razie nieudzielenia przez Sąd 
zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia kontroli operacyjnej, Szef 
Służby Celnej wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz nakazuje niezwłoczne 
protokolarne, komisyjne zniszczenie materiałów zgromadzonych w 
wyniku jej stosowania. 

3. Kontrola operacyjna jest prowadzona niejawnie i polega na: 

l) kontrolowaniu treści korespondencji; 

2) kontrolowaniu zawartości przesyłek; 

3) stosowaniu   środków   technicznych   umożliwiających   uzyskiwanie   
w   sposób   niejawny informacji   i   dowodów   oraz ich   utrwalanie,   
a  w   szczególności   obrazu,   treści   rozmów telefonicznych i innych 
informacji przekazywanych przy pomocy sieci telekomunikacyjnych. 
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4. Wniosek Szefa Służby Celnej, o którym mowa w ust. 1, powinien 
zawierać w szczególności: 

l) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany; 

2) opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji 
prawnej; 

3) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli 
operacyjnej, w tym stwierdzonej albo prawdopodobnej 
bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

4) dane osoby lub inne dane, pozwalające na jednoznaczne określenie 
podmiotu lub przedmiotu, 

5) wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 
miejsca lub sposobu jej stosowania; 

5) cel, czas i zakres kontroli operacyjnej. 

5. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd 
może, na pisemny wniosek Szefa Służby Celnej, złożony po uzyskaniu 
pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, wydać postanowienie o 
jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, na okres nie dłuższy niż 
kolejne 3 miesiące, jeżeli nie ustały przyczyny zarządzenia tej kontroli, z 
zastrzeżeniem ust. 6. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania 
kontroli operacyjnej pojawią się nowe okoliczności istotne dla wykrycia 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo ustalenia sprawców i 
uzyskania dowodów takich przestępstw, Sąd, na pisemny wniosek Szefa 
Służby Celnej złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora 
Generalnego, może wydać postanowienie o prowadzeniu kontroli 
operacyjnej przez czas oznaczony również po upływie okresów, o których 
mowa w ust. 5. 

7. Do wniosków, o których mowa w ust. 2, 5 i 6, stosuje się odpowiednio ust. 
4. Sąd może zapoznać się z materiałami operacyjnymi uzasadniającymi 
wniosek o zastosowanie kontroli operacyjnej przed wydaniem 
postanowienia, o którym mowa w ust. 2, 5 lub 6. 

8. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 2, 5 i 6, Sąd rozpoznaje na posiedzeniu, 
jednoosobowo, przy czym czynności Sądu związane z rozpoznawaniem 
tych wniosków są wykonywane w warunkach przewidzianych dla 
przekazywania, przechowywania i udostępniania informacji niejawnych 
oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów wydanych na podstawie 
art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W posiedzeniu Sądu może 
wziąć udział wyłącznie Prokurator Generalny lub upoważniony przez niego 
prokurator oraz przedstawiciel Szefa Służby Celnej. 

9. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni oraz operatorzy pocztowi są obowiązani 
do zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i 
organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Służbę Celną 
kontroli operacyjnej. 
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10. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu 
przyczyn jej zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który 
została wprowadzona. 

11. Szef Służby Celnej informuje Prokuratora Generalnego o wynikach 
kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego żądanie również o 
przebiegu tej kontroli, przedstawiając zebrane w jej toku materiały. 

12. Osobie, w stosunku do której była stosowana kontrola operacyjna, nie 
udostępnia się materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli 
operacyjnej. Przepis nie narusza uprawnień wynikających z art. 321 
Kodeksu postępowania karnego. 

13. Na postanowienia Sądu w przedmiocie kontroli operacyjnej, o których 
mowa w ust. 1, 2, 5 i 7, Szefowi Służby Celnej przysługuje zażalenie. Do 
zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania 
karnego. 

14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z 
Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw łączności 
określa, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania kontroli 
operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i 
postanowień, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania 
i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli oraz 
wzory stosowanych druków i rejestrów, uwzględniając potrzebę 
zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i 
uzyskanych materiałów. 

Art. 73c. 1. W sprawach o przestępstwa określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 - 6 czynności 
operacyjno-rozpoznawcze zmierzające do zapobieżenia i sprawdzenia 
uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz 
ustalenia sprawców a także uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstwa 
mogą polegać na: 

1) niejawnym nadzorowaniu przemieszczania, przechowywania i obrotu 
przedmiotami przestępstwa, jeżeli nie stworzy to zagrożenia dla życia 
lub zdrowia ludzkiego; 

2) dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia 
przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, 
albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót 
jest zabroniony, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej. 

2. Czynności operacyjno-rozpoznawcze, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 
mogą polegać także na złożeniu propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia 
przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, 
albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót jest 
zabroniony, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej. 

3. Szef Służby Celnej może zarządzić, na czas określony, nie dłuższy niż 3 
miesiące, czynności, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu pisemnej 
zgody Prokuratora Generalnego, którego bieżąco informuje o wynikach 
przeprowadzonych czynności. Prokurator może zarządzić zaniechanie 
czynności w każdym czasie. 
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4. Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą być niejawnie rejestrowane za 
pomocą urządzeń służących do rejestracji obrazu lub dźwięku. 

5. Stosownie do zarządzenia, o którym mowa w ust. 3, organy, instytucje 
państwowe i przedsiębiorcy prowadzące działalność w dziedzinie poczty, 
spedycji lub transportu, są obowiązane dopuścić do dalszego przewozu 
przesyłki zawierające przedmioty przestępstwa w stanie nienaruszonym 
lub po ich usunięciu albo zastąpieniu w całości lub części. 

6. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie 
postępowania kaniego lub mających znaczenie dla toczącego się 
postępowania karnego Szef Służby Celnej przekazuje Prokuratorowi 
Generalnemu wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania 
czynności, o których mowa w ust. 1, w razie potrzeby z wnioskiem o 
wszczęcie postępowania karnego. W postępowaniu przed sądem, w 
odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio przepisy art. 393 
§ 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego. 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z 
Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, sposób 
przeprowadzania i dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1, a 
także przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych 
podczas stosowania tych czynności, uwzględniając potrzebę zapewnienia 
niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych 
materiałów oraz wzory stosowanych druków i rejestrów. 

Art. 73d. 1. Dane identyfikujące abonenta, zakończenia sieci lub urządzenia 
telekomunikacyjnego, między którymi wykonano połączenie, oraz dane 
dotyczące uzyskania lub próby uzyskania połączenia między określonymi 
urządzeniami telekomunikacyjnymi lub zakończeniami sieci, a także 
okoliczności i rodzaje wykonanego połączenia, mogą być ujawnione 
Służbie Celnej oraz przetwarzane wyłącznie w celu zapobiegania lub 
wykrywania przestępstw. 

2. Ujawnienie danych, o których mowa w ust. 1, następuje: 

1) na pisemny wniosek Szefa Służby Celnej lub właściwego dyrektora 
izby celnej; 

2) na ustne żądanie funkcjonariusza posiadającego upoważnienie od 
osób, o których mowa w pkt 1. 

3. Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną są obowiązane 
udostępnić na koszt własny dane, o których mowa w ust. 1. 

4. Ujawnienie danych, o których mowa w ust. 1, może nastąpić za pomocą 
sieci telekomunikacyjnych, bez konieczności składania pisemnego 
wniosku, jeżeli: 

1) sieci te są wyposażone w: 

a) urządzenia  umożliwiające  zachowanie  informacji,   kto,  kiedy  
oraz jakie  dane uzyskał, 
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b) zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające 
wykorzystanie danych przez osoby nieuprawnione, przy ich 
udostępnianiu za pomocą urządzeń teletransmisyjnych; 

2) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych przez 
jednostki organizacyjne Służby Celnej zadań albo prowadzonych 
przez nie czynności. 

5. Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie ust. 1, 
które nie zawierają informacji mających znaczenie dla postępowania 
karnego, podlegają niezwłocznemu komisyjnemu i protokolarnemu 
zniszczeniu. 

Art. 73e. 1. Funkcjonariusze, wykonując czynności operacyjno-rozpoznawcze mają 
prawo do monitorowania i rejestrowania, przy użyciu środków 
technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz 
towarzyszącego im dźwięku - wyłącznie w toku czynności 
podejmowanych w celu ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia 
dowodów przestępstw skarbowych lub przestępstw, o którym mowa w art. 
2 ust. 1 pkt 4 - 6. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonywane w sposób 
możliwie najmniej naruszający dobra osób, wobec których zostały podjęte. 

Art. 73f. 1. Funkcjonariusze przy wykonywaniu czynności operacyjno-
rozpoznawczych mogą korzystać z pomocy osób niezatrudnionych w 
Służbie Celnej. 

2. Zabronione jest, z zastrzeżeniem ust. 3, ujawnienie danych o osobie 
udzielającej pomocy Służbie Celnej przy wykonywaniu czynności 
operacyjno-rozpoznawczych. 

3. Zakazu, o którym mowa w ust. 2 nie stosuje się w przypadku żądania 
prokuratora albo sądu, zgłoszonego w związku: 

1) z postępowaniem karnym w sprawie o czyn zabroniony, stanowiący 
zbrodnię przeciwko pokojowi, ludzkości oraz zbrodnię wojenną albo 
zbrodnię przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, a także przestępstwo 
przeciwko życiu i zdrowiu, jeżeli jego następstwem była śmierć 
człowieka; 

2) z wypadkiem uzasadnionego podejrzenia co do popełnienia przez te 
osoby przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego w związku z 
wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych. 

4. W razie odmowy zwolnienia funkcjonariusza od obowiązku zachowania 
tajemnicy państwowej albo odmowy zezwolenia na udostępnienie 
dokumentów lub materiałów objętych tajemnicą państwową, pomimo 
żądania prokuratora lub sądu, zgłoszonego w związku z postępowaniem 
karnym, o którym mowa w ust. 3, Szef Służby Celnej przedstawia żądane 
dokumenty i materiały oraz stanowisko zawierające wyjaśnienie 
okoliczności sprawy Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego. 

5. Szef Służby Celnej zwalnia od obowiązku zachowania tajemnicy lub 
udostępnia dokumenty i materiały objęte tajemnicą, w przypadku gdy 
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego stwierdzi, że uwzględnienie żądania 
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prokuratora lub sądu jest konieczne do prawidłowości postępowania 
karnego. 

6. Osobom udzielającym pomocy, o której mowa w ust. 1, może być 
przyznane wynagrodzenie. 

7. Jeżeli w czasie udzielania pomocy, o której mowa w ust. 1, lub w związku 
z jej udzieleniem osoby udzielające pomocy utraciły życie lub poniosły 
uszczerbek na zdrowiu, osobom tym lub członkom ich rodzin przysługuje 
odszkodowanie. 

8. Osobom udzielającym pomocy, o której mowa w ust. 1, w związku z 
użyciem ich nieruchomości i rzeczy ruchomych oraz za zainstalowanie i 
eksploatowanie urządzeń technicznych przysługuje ryczałt, a także 
odszkodowanie za szkody dotyczące tych nieruchomości i rzeczy 
ruchomych powstałe w czasie udzielania pomocy i w związku z nią. 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze 
rozporządzenia, sposób i tryb ustalania wysokości i przyznawania 
odszkodowań, o których mowa w ust. 7 i 8 w sposób uwzględniający 
zakres udzielonej pomocy oraz rodzaj i zakres poniesionej szkody. 

Art. 73g. 1. Czynności, o których mowa w niniejszym rozdziale wykonują 
funkcjonariusze pełniący służbę w wyodrębnionych komórkach 
organizacyjnych Służby Celnej. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określa, w drodze 
rozporządzenia, wykaz wyodrębnionych komórek organizacyjnych, o 
których mowa w ust. 1, tryb naboru do nich oraz sposób i zakres szkoleń, 
uwzględniając potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia właściwej 
realizacji zadań ustawowych. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze 
zarządzenia niepodlegającego ogłoszeniu, formy, metody, tryb i warunki 
wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także sposób ich 
dokumentowania, mając w szczególności na uwadze zapewnienie 
możliwie najmniejszej dolegliwości tych czynności. 

Art. 73h. 1. Jeżeli informacje i materiały uzyskane w wyniku czynności operacyjno-
rozpoznawczych uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa lub 
wykroczenia albo przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, 
bądź uzasadniają podejrzenie naruszenia przepisów celnych lub 
podatkowych, organ służby celnej prowadzi odpowiednio postępowanie 
przygotowawcze, kontrolę, postępowanie celne lub podatkowe albo 
przekazuje uzyskane informacje i materiały właściwym organom. 

2. Informacje i materiały, które nie stanowią informacji potwierdzających 
zaistnienie czynów, o których mowa w ust. 1, przechowuje się po 
zakończeniu czynności przez okres 2 miesięcy, a następnie dokonuje się 
ich protokolarnego, komisyjnego zniszczenia. Zniszczenie zarządza Szef 
Służby Celnej. 

3. Organy służby celnej są uprawnione do korzystania z informacji 
gromadzonych przez organy uprawnione do wykonywania czynności 
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operacyjno-rozpoznawczych na podstawie odrębnych ustaw, w tym 
również z danych zgromadzonych w formie zapisu informatycznego, z 
zachowaniem zasad określonych w przepisach o ochronie informacji 
niejawnych lub informacji stanowiących tajemnicę skarbową. 

4. Zabronione jest udzielanie informacji uzyskanych w wyniku czynności 
operacyjno-rozpoznawczych osobom i instytucjom innym niż sąd i 
prokurator lub organy uprawnione na mocy odrębnych ustaw do 
wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych albo 
wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż realizacji zadań 
należących do właściwości Służby Celnej. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli zatajenie informacji prowadziłoby do 
zagrożenia życia, zdrowia lub wolności człowieka albo gdy ustawa lub 
zawarta przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa nakłada 
obowiązek udzielenia takich informacji określonemu organowi. 

6. Prezes Rady Ministrów określi w drodze rozporządzenia, zakres, warunki i 
tryb przekazywania Służbie Celnej informacji o osobie, uzyskiwanych 
przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno - 
rozpoznawczych uwzględniając zakres informacji oraz sposób ich 
dokumentowania, uwzględniając wymagania wynikające z przepisów o 
ochronie informacji niejawnej. 

Art. 73i. 1. Szef Służby Celnej zapewnia ochronę form i metod wykonywania 
czynności operacyjno-rozpoznawczych, informacji, własnych obiektów 
oraz danych identyfikujących funkcjonariuszy. 

2. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych 
funkcjonariusze mogą posługiwać się dokumentami, które uniemożliwiają 
ustalenie danych ich identyfikujących oraz środków, którymi posługują się 
przy wykonywaniu zadań służbowych. 

3. Na pisemny wniosek Szefa Służby Celnej, organy administracji rządowej i 
organy jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do udzielenia 
Służbie Celnej, w granicach swojej właściwości, niezbędnej pomocy w 
zakresie wydawania i zabezpieczania dokumentów, o których mowa w ust. 
2. 

4. Nie popełnia przestępstwa: 

1) kto poleca sporządzanie lub kieruje sporządzaniem dokumentów, o 
których mowa w ust. l i 2; 

2) kto sporządza dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2; 

3) kto udziela pomocy przy sporządzaniu dokumentów, o których mowa 
w ust. 1 i 2; 

4) funkcjonariusz, posługujący się przy wykonywaniu czynności 
operacyjno-rozpoznawczych dokumentami, o których mowa w ust. 1 i 
2. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze 
rozporządzenia, rodzaje dokumentów, o których mowa w ust. 1 oraz tryb 
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ich wydawania, sposób posługiwania się, a także zasady przechowywania i 
ewidencjonowania dokumentów, uwzględniając cel wydania oraz 
zapewnienie ich ochrony. 

Art. 73j. 1. W celu zapewnienia realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych 
tworzy się fundusz operacyjny, którym dysponuje Szef Służby Celnej. 
Środki na ten fundusz są corocznie zapewniane w budżecie państwa, w 
części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów 
publicznych. 

2. Z funduszu operacyjnego, pokrywane są koszty podejmowanych przez 
Służbę Celną czynności operacyjno-rozpoznawczych, w zakresie których ze 
względu na ochronę określoną w art. 79 ust. 2 nie mogą być stosowane 
przepisy o finansach publicznych, rachunkowości i zamówieniach 
publicznych, w tym również wypłacane wynagrodzenia i odszkodowania, o 
których mowa w art. 79 ust. 6-8. 

3. Szef Służby Celnej określa, w drodze zarządzenia niepodlegającego 
ogłoszeniu, sposób dysponowania funduszem operacyjnym, o którym 
mowa w ust. 1, uwzględniając przepisy o ochronie informacji 
niejawnych.”; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 9 powoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 10. 

 

10) po art. 75 dodać art. 75a-75e w brzmieniu: 

„Art. 75a. W celu ustalenia zgodności z przepisami prawa przywozu towarów na 
obszar celny Wspólnoty oraz wywozu towarów z tego obszaru organy 
celne organizują i realizują czynności operacyjno-rozpoznawcze. 

Art. 75b. 1. Czynności operacyjno-rozpoznawcze organów celnych polegają na 
uzyskiwaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i sprawdzaniu, w sposób jawny 
lub niejawny, informacji dotyczących wymiany towarowej z zagranicą, 
jeżeli zachodzi przypuszczenie narażenia interesów i praw majątkowych 
Skarbu Państwa albo konieczność uzyskania rozpoznania w tym zakresie. 

2. Organy celne są uprawnione do korzystania z informacji gromadzonych 
przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-
rozpoznawczych na podstawie odrębnych ustaw, w tym również z danych 
zgromadzonych w formie zapisu informatycznego, z zachowaniem zasad 
określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych lub 
informacji stanowiących tajemnicę skarbową. 

3. Zabronione jest udzielanie informacji uzyskanych w wyniku czynności 
operacyjno-rozpoznawczych osobom i instytucjom innymi niż sąd i 
prokurator lub organy uprawnione na mocy odrębnych ustaw do 
wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych albo 
wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż ściganie przestępstw i 
wykroczeń lub przeprowadzenie kontroli celnej. 
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4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli zatajenie informacji prowadziłoby do 
zagrożenia życia, zdrowia lub wolności człowieka albo gdy ustawa lub 
zawarta przez Rzeczpospolitą Polską umowa międzynarodowa nakłada 
obowiązek udzielenia takich informacji określonemu organowi. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zapewnia ochronę form 
i metod wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych. 

Art. 75c. 1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych 
podejmowanych w celu wykrycia przestępstw: 

1) skarbowych polegających na uszczupleniu należności 
publicznoprawnej dużej wartości albo gdy wartość przedmiotu czynu 
zabronionego jest duża, 

2) przeciwko obrotowi gospodarczemu, jeżeli mogą spowodować 
znaczną szkodę majątkową, 

3) ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych 

 albo w celu ustalenia tożsamości osób uczestniczących w tych 
przestępstwach lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, minister 
właściwy do spraw finansów publicznych przed wszczęciem postępowania 
karnego bądź postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe może 
zarządzić niejawne nadzorowanie przemieszczania, przechowywania i 
obrotu przedmiotami przestępstwa, jeżeli nie stworzy to zagrożenia dla 
życia lub zdrowia ludzkiego. 

2. O wydanym w trybie ust. 1 zarządzeniu należy niezwłocznie 
poinformować Prokuratora Generalnego, którego także informuje się o 
przebiegu i wynikach podjętych czynności. Prokurator Generalny może 
nakazać zaniechanie tych czynności. 

3. Stosownie do zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, organy i instytucje 
państwowe są obowiązane dopuścić do dalszego przewozu przesyłki 
zawierające przedmioty przestępstwa w stanie nienaruszonym lub po ich 
usunięciu albo zastąpieniu w całość lub części. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z 
Ministrem Sprawiedliwości, określa, w drodze rozporządzenia, sposób 
przeprowadzania czynności, o których mowa w ust. 1, oraz sposób 
dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych, uwzględniając 
zapewnienie zachowania porządku publicznego oraz możliwość podjęcia 
czynności niejawnych dopiero w wypadku, gdy inne środki okazały się 
bezskuteczne albo zachodzi wysokie prawdopodobieństwo ich 
nieskuteczności lub nieprzydatności do ustalenia zgodności z prawem 
przywozu lub wywozu towarów. 

Art. 75d. 1. Funkcjonariusze celni przy wykonywaniu czynności operacyjno-
rozpoznawczych mogą korzystać z pomocy osób niezatrudnionych w 
administracji celnej. 

2. Dane o osobach, o których mowa w ust. 1, mogą być ujawnione wyłącznie 
na żądanie sądu w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez 
te osoby przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego. 
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3. Tworzy się fundusz operacyjny, którym dysponuje minister właściwy do 
spraw finansów publicznych. Środki na ten fundusz są corocznie 
zapewniane w budżecie państwa w części, której dysponentem jest 
minister właściwy do spraw finansów publicznych. 

4. Za udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, może być przyznane 
wynagrodzenie z funduszu, o którym mowa w ust. 3. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określa, w drodze 
rozporządzenia, formy, metody, tryb i warunki wykonywania czynności 
operacyjno-rozpoznawczych, mając w szczególności na uwadze 
zapewnienie możliwie najmniejszej dolegliwości tych czynności oraz 
sposób pokrywania z funduszu operacyjnego ich kosztów, z 
uwzględnieniem wynagrodzeń, o których mowa w ust. 4. 

Art. 75e. 1. Czynności, o których mowa w art. 75b-75d, wykonują funkcjonariusze 
celni zatrudnieni w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych 
administracji celnej. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określa, w drodze 
rozporządzenia, wykaz wyodrębnionych komórek organizacyjnych, o 
których mowa w ust. 1, tryb naboru do nich oraz sposób i zakres szkoleń, 
uwzględniając potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia właściwej 
realizacji zadań ustawowych.”; 

- Klub Poselski Lewica 

- odrzucić  

11) w art. 77 ust. 2 nadać brzmienie:  

„2. Przyjęcie kandydata do służby w Służbie Celnej następuje po przeprowadzeniu 
postępowania kwalifikacyjnego, na które składa się: 

1) złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego, a także 
dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje 
zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu; 

2) test wiedzy; 

3) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej; 

4) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Celnej.”; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

12) w art. 86 w ust 5 i 7 nadać 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.  

7. Przeniesień, o których mowa w ust. 2, 3 i delegowań o których mowa w ust. 5, 
dokonuje kierownik urzędu, a w sytuacji, gdy łączą się one z przeniesieniem do 
innego urzędu, przeniesień tych dokonuje Szef Służby Celnej.”; 
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- Klub PiS 
- Klub Poselski Lewica 

- odrzucić  
Uwaga: poprawkę nr 12 i 13  należy rozpatrywać łącznie 

 

13) w art. 86 dodać ust. 8 w brzmieniu:  

„8. W okresie 2 lat od przeniesienia do pełnienia służby  albo od zakończenia  
delegowania do czasowego pełnienia służby w 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.”; 

- Klub PiS 
- Klub Poselski Lewica 

- odrzucić  
14) art. 91 nadać brzmienie:  

„Art. 91. Nie można bez zgody zainteresowanego przenieść lub delegować do 
pełnienia służby w innej miejscowości:  

1) funkcjonariusza-kobiety w ciąży;  

2) funkcjonariusza samodzielnie sprawującego opiekę nad dzieckiem do 
lat 18; 

3) funkcjonariusza, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia 
wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu 
uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku; 

4) Nie można także dokonać takiego przeniesienia w przypadku, gdy 
stoją temu na przeszkodzie szczególnie ważne względy osobiste lub 
rodzinne funkcjonariusza.”; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

Uwaga: poprawka wadliwa; pkt 4 ma charakter ustępu 

 

15) w art. 92 ust. 1 nadać 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.”; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

16) w art. 92 po ust. 2 dodać 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) zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania do stacji (przystanku) 
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zlokalizowanego najbliżej miejsca pełnienia służby  łącznie z przesiadkami, 
przekracza w obie strony dwie godziny.”; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

17) art. 93 nadać brzmienie:  

„Art. 93. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 92 ust. 1, jeżeli zapewnienie 
funkcjonariuszowi odpowiednich warunków mieszkaniowych jest 
niemożliwe lub utrudnione oraz jeżeli on sam lub jego małżonek w dniu 
przeniesienia nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia 
służby lub w miejscowości pobliskiej, funkcjonariuszowi przysługuje 
zwrot udokumentowanych kosztów przeniesienia lub równoważnik 
pieniężny.  

2. Miejscowością pobliską jest miejscowość, od której granic 
administracyjnych najkrótsza odległość drogą publiczną do granic 
administracyjnych miejscowości pełnienia służby nie przekracza 30 km.  

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 
rozporządzenia:  

1) wysokość oraz warunki przyznawania i zwracania równoważnika 
pieniężnego, o którym mowa w ust. 1,  

2) wzory wymaganych dokumentów, niezbędnych do otrzymania 
równoważnika pieniężnego  

- mając na względzie terminowe przyznawanie równoważnika 
pieniężnego, konieczność pokrycia rzeczywistych kosztów 
przeniesienia oraz prawidłowość zwracania tego równoważnika.”; 

- Klub PiS 

- odrzucić 

18) art. 95 nadać 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 158 ust. 1 stosuje się odpowiednio.”; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

19) skreślić art. 96; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

20) art. 97 nadać brzmienie: 

„Art. 97. 1. Funkcjonariusza można przenieść na niższe stanowisko służbowe w 
przypadku:  
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1) orzeczenia przez komisję lekarską trwałej niezdolności do pełnienia 
służby na zajmowanym stanowisku, jeżeli nie ma możliwości 
przeniesienia go na stanowisko równorzędne,  

2) likwidacji zajmowanego stanowiska służbowego, jeżeli nie ma 
możliwości przeniesienia funkcjonariusza na inne równorzędne 
stanowisko w tej samej jednostce organizacyjnej;  

3) pisemnego wniosku funkcjonariusza.  

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 ma zastosowanie art. 168 
ust. 1, natomiast w przypadku wymienionym w  ust. 1 pkt 3 
funkcjonariusz otrzymuje wynagrodzenie przysługujące na nowym 
stanowisku.”; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

21) w art. 101 ust. 5 nadać brzmienie:  

„5. Przeniesienie funkcjonariusza w trybie, o którym mowa w ust. 1, może być 
poprzedzone przeprowadzeniem czynności, o których mowa w art. 77 ust. 2, w celu 
potwierdzenia jego przydatności i szczególnych kwalifikacji do pełnienia służby w 
Służbie Celnej.”; 

- Klub PiS 

- przyjąć  

22) w art. 101 po ust. 5 dodać ust. 6 w brzmieniu:  

„6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowy sposób i tryb przenoszenia do służby w Służbie Celnej 
funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, 

2) równorzędność okresów służby, stażu i uzyskanych w dotychczasowych 
jednostkach kwalifikacji zawodowych, 

3) rodzaje kwalifikacji, które mogą zostać uznane za szczególnie przydatne w 
Służbie Celnej 

- mając na względzie sprawne przeniesienie pomiędzy służbami oraz przydatność 
funkcjonariuszy do służby w Służbie Celnej.”; 

- Klub PiS 

- przyjąć  

23) art. 104 nadać brzmienie: 

„Art. 104. 1. Funkcjonariusza zwalnia się ze służby w przypadku: 

1) orzeczenia trwałej niezdolności do służby, z zastrzeżeniem ust. 2; 

2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione 
umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe; 

3) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego; 
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4) nieprzydatności do służby, stwierdzonej w opinii okresowej w służbie 
przygotowawczej; 

5) niespełnienia wymogów określonych w art. 79, z wyjątkami, o 
których mowa w art. 80 ust. 4 pkt 1 i 3; 

6) odmowy złożenia ślubowania; 

7) prawomocnego orzeczenia pozbawienia praw publicznych; 

8) prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania zawodu 
funkcjonariusza; 

9) pisemnego zgłoszenia przez funkcjonariusza żądania zwolnienia ze 
służby; 

10) trwałej utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do pełnienia służby 
na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej przez lekarza orzecznika 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli nie ma możliwości 
pełnienia służby przez funkcjonariusza na innym stanowisku 
odpowiednim do jego stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych albo 
gdy funkcjonariusz odmawia przejścia na inne stanowisko; 

11) niezgłoszenia się do służby w terminie 14 dni od dnia zakończenia 
okresu oddelegowania w charakterze eksperta narodowego lub 
przedstawiciela Służby Celnej; 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie ze służby może 
nastąpić w przypadku, gdy nie ma możliwości przeniesienia 
funkcjonariusza do służby cywilnej.”; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

Uwaga: poprawki nr 23 i 24 należy rozpatrywać łącznie 

 

24) art. 105 nadać brzmienie: 

„Art. 105. Funkcjonariusza można zwolnić ze służby w przypadku: 

1) niewywiązywania się z obowiązków służbowych w służbie stałej, 
stwierdzonego w dwóch następujących po sobie ocenach okresowych, 
między którymi upłynęło co najmniej 6 miesięcy; 

2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż 
określone w art. 104 ust. 1 pkt 2; 

3) powołania do innej służby państwowej, a także objęcia funkcji z 
wyboru w organach wykonawczych samorządu terytorialnego; 

4) nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy; 

5) niewyrażenia zgody na przeniesienie na niższe stanowisko służbowe; 

6) nieobecności w służbie z powodu choroby trwającej dłużej niż rok; 

7) warunkowego umorzenia postępowania karnego lub postępowania 
karnego skarbowego, jeżeli ścigany czyn dotyczył ściganego z 
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oskarżenia publicznego i popełnionego umyślnie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

8) odmowy poddania się badaniom lekarskim, o których mowa w art. 
130 ust. 1; 

9) odmowy wykonania decyzji w sprawie przeniesienia, o którym mowa 
w art. 86 ust. 2 i 5.”; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 24 powoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 25. 

 

25) w art. 105 dodać pkt 11 w brzmieniu: 

„11) osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres służby umożliwia mu uzyskanie prawa 
do emerytury, z osiągnięciem tego wieku.”; 

konsekwencje: skreślić w art. 104 w ust. 1 pkt 3 

- Klub PO 

- przyjąć  

26) w art. 107 ust. 1 nadać brzmienie:  

„1. W przypadkach, o których mowa w art. 113 pkt 9 i 10 oraz w art. 114 pkt 1, 4, 5, 6, 8, 
9 zwolnienie ze służby następuje po upływie odpowiednio: 

1) 2 tygodni - w przypadku funkcjonariuszy służby przygotowawczej, 

2) 6 miesięcy - w przypadku funkcjonariuszy służby stałej - od dnia doręczenia 
decyzji o zwolnieniu ze służby; 

3) do 3 miesięcy – w przypadku złożenia pisemnego zgłoszenia zwolnienia ze 
służby przez funkcjonariusza służby stałej.”; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

Uwaga: poprawka wadliwa; błędne odwołania 

 

27) art. 108 nadać brzmienie:  

„Art. 108. 1. W przypadku uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji o 
zwolnieniu ze służby, kierownik urzędu niezwłocznie wyznacza 
funkcjonariuszowi stanowisko służbowe zgodne z jego kwalifikacjami i 
dotychczasowym przebiegiem służby oraz określa termin podjęcia służby, 
miejsce pełnienia służby oraz stopień służbowy i uposażenie nie niższe od 
dotychczasowego.  

2. Prawo do uposażenia powstaje z dniem podjęcia służby, chyba że po 
zgłoszeniu się do służby zaistniały okoliczności usprawiedliwiające jej 
niepodjęcie.  
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3. Funkcjonariuszowi przywróconemu do służby przysługuje za okres 
pozostawania poza służbą świadczenie pieniężne równe uposażeniu na 
stanowisku zajmowanym przed zwolnieniem. Świadczenie pieniężne 
wypłaca się w terminie 14 dni od dnia złożenia przez funkcjonariusza 
pisemnego wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym fakt 
przywrócenia do służby.  

4. Okres, za który funkcjonariuszowi przysługuje świadczenie pieniężne, 
wlicza się do okresu służby, od którego zależą uprawnienia i świadczenia 
należne funkcjonariuszowi. Okresu pozostawania poza służbą, za który 
funkcjonariuszowi nie przysługuje świadczenie pieniężne, nie uważa się 
za przerwę w służbie w zakresie uprawnień uzależnionych od 
nieprzerwanego jej biegu.”; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

28) po art. 112 dodać art. 112a w brzmieniu:  

„Art. 112a. 1. Funkcjonariuszy zwalniają ze służby właściwi przełożeni z 
zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Szef Służby Celnej zwalnia ze służby funkcjonariuszy: 

1) posiadających stopnie oficerskie; 

2) którym wymierzono karę dyscyplinarną wydalenia ze służby.”; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

29) skreślić art. 114; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

30) art. 127 nadać brzmienie:  

„Art. 127. 1. Funkcjonariusz jest obowiązany wykonywać polecenia służbowe 
przełożonych. 

2. Funkcjonariusz jest obowiązany odmówić wykonania polecenia, jeżeli 
jego wykonanie prowadziłoby do popełnienia przestępstwa, wykroczenia, 
przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. 

3. O odmowie wykonania polecenia, o którym mowa w ust. 3, funkcjonariusz 
jest obowiązany zawiadomić kierownika urzędu bądź organ nadrzędny, z 
pominięciem drogi służbowej. 

4. Nie popełnia przestępstwa funkcjonariusz, który dopuszcza się czynu 
zabronionego będącego wykonaniem polecenia służbowego, chyba że 
wykonując polecenie umyślnie popełnia przestępstwo. 

5. Nie popełnia przestępstwa funkcjonariusz, który odmawia wykonania 
polecenia służbowego polecającego popełnienie przestępstwa albo nie 
wykonuje go. 
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6. Poleceniem służbowym jest polecenie określonego działania lub 
zaniechania wydane służbowo  funkcjonariuszowi przez przełożonego.”; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

31) w art. 132 ust. 2 nadać brzmienie:  

„2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie w przypadku:  

1) zwolnienia ze służby funkcjonariusza z przyczyn, o których mowa w art. 113 pkt 
2 – 9 i pkt 11 oraz art. 114 pkt 1, 2 i 5 – 8;  

2) orzeczenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze Służby Celnej; 

3) wygaśnięcia stosunku służbowego z przyczyn, o których mowa w art. 115 pkt 
2.” 

- Klub PiS 

- odrzucić  

Uwaga: poprawka wadliwa; błędne odwołania 

 

32) w art. 132 po ust. 3 dodać ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Funkcjonariusz jest zwolniony z opłat, o których mowa w ust. 1 jeżeli kursy 
zawodowe, formy nauki były obligatoryjne, wynikające z przepisów prawa lub gdy 
funkcjonariusz został na nie skierowany.”; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

33) po art. 153 dodaje się art. 153a-153i 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 funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Więziennej oraz ich 
rodzin. 

5. Przepis ust. 1-4 wchodzą w życie w 2011 roku. 

6. Do okresu służby, o którym mowa w ust. 1, wlicza się poprzednie 
zakończone okresy służby lub pracy 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 
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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 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. 1. Osoby, o których mowa w art. 156, 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 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 renty rodzinne po osobach zmarłych po tej dacie. 

2.Wniosek, o którym mowa w ust. 1, mogą składać: 

1) od dnia wejścia w życie ustawy – osoby urodzone przed dniem 1 
stycznia 1947r. 
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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. 

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. 156, 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. 157 ustala się na 
nowo, na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 2. 

2.Osobom, o których mowa w art. 157, 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. 

Art. 153g. 1. Od dnia wejścia w życie ustawy wysokość uposażenia oraz innych 
świadczeń pieniężnych funkcjonariuszy Służby Celnej przelicza się 
mnożąc dotychczasową kwotę składnika uposażenia lub świadczenia 
pieniężnego przez współczynnik 0,8374 z zaokrągleniem wyliczonej 
kwoty do pełnego złotego w górę. 

2. Przełożony właściwy w sprawach osobowych funkcjonariuszy, o których 
mowa w ust. 1, określi w decyzji wysokość przeliczonego uposażenia. 

Art. 153h. 1. Funkcjonariuszowi i członkom jego rodziny przysługuje prawo przejazdu 
na koszt właściwego organu Służby Celnej środkami publicznego 
transportu zbiorowego raz w roku, do jednej z obranych przez siebie 
miejscowości w kraju i z powrotem.  
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2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 
rozporządzenia, warunki przejazdu na koszt organu, o którym mowa w ust. 
1, uwzględniając warunki i sposób rozliczania kosztów przejazdu oraz 
rodzaje środków transportu, którymi ma być dokonywany przejazd.  

3. W razie niewykorzystania przysługującego przejazdu osoba uprawniona 
otrzymuje zryczałtowany równoważnik pieniężny.  

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 
rozporządzenia, warunki przyznawania zryczałtowanego równoważnika 
pieniężnego, uwzględniając tryb wypłaty równoważnika w razie 
niewykorzystania przysługującego przejazdu, w tym ustalania jego 
wysokości, oraz przypadki, kiedy równoważnik nie przysługuje.  

5. Zwrot kosztów przejazdu lub zryczałtowany równoważnik pieniężny, o 
których mowa w ust. 1 i 3, nie przysługuje funkcjonariuszowi w roku 
kalendarzowym, w którym wykupiono uprawnienia do bezpłatnych 
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, na podstawie 
odrębnych przepisów.  

Art. 153i. 1. Za członków rodziny funkcjonariusza uprawnionych do świadczeń 
przewidzianych w art. 155. uważa się małżonka i dzieci.  

2. Za dzieci uważa się dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione 
i dzieci przyjęte na wychowanie, które:  

1) nie przekroczyły 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły - 24 
lat albo 25 lat, jeżeli odbywają studia w szkole wyższej, a ukończenie 
25 lat przypada na ostatni lub przedostatni rok studiów, albo  

2) stały się osobami całkowicie niezdolnymi do pracy przed 
osiągnięciem wieku określonego w pkt 1.”; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

34) art. 157 nadać brzmienie: 

„Art. 157. Z tytułu podróży służbowej funkcjonariuszowi celnemu przysługują 
należności na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad 
ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z 
tytułu podróży służbowej, wydanych na podstawie Kodeksu pracy.”; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

35) art. 158 nadać brzmienie:  

„Art. 158.1. Funkcjonariuszowi przysługuje równoważnik pieniężny z tytułu dojazdu 
do miejsca pełnienia służby, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie 
posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w 
miejscowości pobliskiej. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 
rozporządzenia, wysokość oraz warunki przyznawania i zwracania 
równoważnika pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając osoby 
uprawnione do jego otrzymania, wysokość równoważnika, wzory 
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wymaganych dokumentów, podmioty właściwe do jego przyznania i 
wypłaty lub odmowy przyznania oraz sposób postępowania w przypadku 
wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania.”; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

Uwaga: w razie przyjęcia poprawki nr 35 - poprawki 36 i 37 stają się 
bezprzedmiotowe. 

 

36) w art. 158: 

a) w ust. 1 skreślić wyrazy „w oddziałach celnych usytuowanych na zewnętrznej 
granicy Wspólnoty Europejskiej”, 

b) ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Równoważnik nie przysługuje: 

1) funkcjonariuszom pełniącym służbę w komórkach organizacyjnych w 
urzędzie obsługującym ministra; 

2) funkcjonariuszom, którzy otrzymują równoważnik pieniężny, o którym 
mowa w art. 93 ust. 1; 

3) jeżeli dojazd do miejsca pełnienia służby jest możliwy środkami 
komunikacji publicznej lub nie jest znacznie utrudniony.”; 

- Klub PO 

- przyjąć  

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 36 powoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 37. 

 

37) w art. 158 skreślić ust 2; 

- Klub Poselski Lewica 

- odrzucić  

38) po art. 159 dodać art. 159a w brzmieniu: 

„Art. 159a. 1. Funkcjonariuszowi, który zajmuje lokal mieszkalny w miejscowości 
pobliskiej miejsca pełnienia służby, przysługuje zwrot kosztów dojazdu do 
miejsca pełnienia służby w wysokości ceny biletów za przejazd koleją lub 
autobusami.  

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, nie przysługuje w roku 
kalendarzowym, w którym wykupiono uprawnienia do bezpłatnych 
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, na podstawie 
odrębnych przepisów. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 
rozporządzenia, warunki, tryb oraz terminy zwrotu kosztów, o których 
mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności ich wysokość w 
odniesieniu do cen biletów za przejazd koleją lub autobusami oraz wzory 
wymaganych dokumentów, podmioty właściwe do wypłaty oraz odmowy 
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przyznania zwrotu kosztów dojazdu, a także sposób dokumentowania 
poniesionych kosztów.”; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

39) art. 165 nadać brzmienie:  

„Art. 165. W razie śmierci funkcjonariusza celnego członkom rodziny uprawnionym do 
uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 
r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, 
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej 
oraz ich rodzin przysługuje odprawa pośmiertna.”; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

40) po art. 165 dodać art. 165a w brzmieniu:  

„Art. 165a. 1. Do mianowania funkcjonariusza na stanowisko służbowe, przenoszenia 
oraz zwalniania z tych stanowisk właściwi są przełożeni: Szef Służby 
Celnej i dyrektorzy Izb Celnych. 

2. Obsadzanie wolnych stanowisk następuje w pierwszej kolejności w drodze 
rekrutacji wewnętrznej. 

3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1, funkcjonariuszowi służy odwołanie 
do wyższego przełożonego, oraz dochodzenie roszczeń na drodze sądowej. 

4. Jeżeli decyzję, o której mowa w ust. 1, ustawa zastrzega dla Szefa Służby 
Celnej, od decyzji takiej służy odwołanie do ministra właściwego do 
spraw finansów. 

5. Minister właściwy do spraw finansów określi, w drodze rozporządzenia, 
warunki w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu 
służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz na określonym 
stanowisku służbowym, uwzględniając rodzaj służby i stanowisk, warunki 
uzyskania wykształcenia zawodowego, jak również okresy zaliczane do 
stażu służby wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia 
zawodowego.”; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

41) po art. 166 dodać art. 166a w brzmieniu: 

„Art. 166a. W sprawach nie uregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu 
Pracy.”; 

- Klub PiS 

- odrzucić 

42) po rozdziale 10 dodać rozdział 10a w brzmieniu: 
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„Rozdział l0a. 

 Uprawnienia emerytalne  

Art. 166a. Funkcjonariusz zwolniony ze służby oraz członkowie jego rodziny w razie 
śmierci funkcjonariusza-żywiciela, mają prawo do świadczeń pieniężnych 
określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, z uwzględnieniem przepisów ustawy. 

Art. 166b. 1. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia 
posiada co najmniej 25 lat służby w Służbie Celnej i ma ukończone 55 lat, 
przysługuje, na jego wniosek, emerytura finansowana z budżetu państwa, 
zwana dalej „emeryturą celną". 

2. Emerytura celna, o której mowa w ust. 1, przysługuje funkcjonariuszowi 
do osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w art. 24 ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, z zastrzeżeniem art. 166e. 

3. Prawo do emerytury celnej nie przysługuje funkcjonariuszowi, który ma 
ustalone prawo do emerytury na podstawie art. 184 ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

4. Do okresu służby, o którym mowa w ust. 1, wlicza się poprzednie 
zakończone okresy służby lub pracy w administracji celnej liczone od dnia 
1 stycznia 1983 r. 

5. W przypadku przywrócenia funkcjonariusza do służby, o którym mowa w 
art. 108, 109 i 226, do okresu służby wlicza się okres pozostawania 
funkcjonariusza poza służbą. 

6. Do okresów służby lub pracy, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się 
okresów korzystania przez funkcjonariusza z urlopu bezpłatnego lub 
wychowawczego. 

7. Do okresu służby, o którym mowa w ust. 1 - w przypadku członków 
korpusu służby cywilnej, którzy na mocy przepisów ustawy o utworzeniu 
wojewódzkich kolegiów skarbowych i zmianie niektórych innych ustaw, 
zostali przeniesieni do administracji celnej, a ich stosunek pracy uległ 
przekształceniu w stosunek służbowy na zasadach określonych w tej 
ustawie, wlicza się cały okres pracy w administracji celnej. 

Art. 166c. 1. Podstawę wymiaru emerytury celnej stanowi przeciętne uposażenie lub 
wynagrodzenie, łącznie z nagrodami, wypłacone funkcjonariuszowi za 
okres kolejnych 10 lat wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 
lat służby lub pracy, poprzedzających bezpośrednio rok, w którym 
zgłoszono wniosek o emeryturę, z odpowiednim uwzględnieniem przepisów 
rozdziału 4 działu I. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

2. Jeżeli w okresie między zwolnieniem ze służby funkcjonariusza a 
ustaleniem prawa do emerytury celnej przypadały waloryzacje emerytur na 
podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, podstawę wymiaru emerytury celnej podwyższa się 
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wskaźnikami wszystkich kolejnych waloryzacji przypadających w tym 
okresie. 

 

Art. 166d. 1. Emerytura celna, o której mowa w art. 166b, wynosi 60 % podstawy jej 
wymiaru i wzrasta o: 

1) 1 % podstawy wymiaru - za każdy rok służby pełnionej od dnia 1 
stycznia 1983 r. w wydziałach zwalczania przestępczości, grupach 
operacyjnych albo w urzędach i oddziałach celnych usytuowanych na 
granicy Rzeczpospolitej Polskiej 

2) 4 % podstawy wymiaru - za każdy dalszy rok pełnienia służby przez 
funkcjonariusza, który ukończył 55 lat. 

2. Zwiększenie emerytury celnej, o którym mowa w ust. 1, nie może 
przekroczyć łącznie 20 %. 

3. Kwota emerytury celnej nie może być niższa niż kwota najniższej 
emerytury, o której mowa w art. 85 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

4. Postanowienia ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który 
ma ustalone prawo do emerytury celnej, ponownie przyjętego do służby w 
Służbie Celnej. 

Art. 166e. W przypadku, gdy emerytura wynikająca z przepisów o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz z ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507) 
jest niższa od emerytury celnej wyliczonej stosownie do art. 166b oraz 
166d, funkcjonariuszowi przysługuje emerytura celna w wysokości 
różnicy pomiędzy emeryturą celną wyliczoną na podstawie art. 166b oraz 
166d a emeryturą wynikającą z przepisów o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz z ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o emeryturach kapitałowych. 

Art. 166f. W razie zbiegu prawa do emerytury celnej z prawem do emerytury lub renty 
przewidzianym w odrębnych przepisach, wypłaca się świadczenie wyższe 
lub wybrane przez osobę uprawnioną, jeżeli przepisy szczególne nie 
stanowią inaczej. 

Art. 166g. Emerytura celna oraz podstawa jej wymiaru podlega waloryzacji na 
zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Art. 166h. 1. Funkcjonariuszowi, którego dotychczasowy stosunek służbowy 
przekształcił się w stosunek pracy w związku z przyjęciem propozycji, o 
której mowa w art. 98 ust. 1 i który pełnił służbę lub był zatrudniony w 
administracji celnej przez co najmniej 10 lat, przysługuje odszkodowanie 
za utratę możliwości nabycia prawa do emerytury celnej, zwane dalej 
„rekompensatą", w postaci zwiększenia podstawy obliczenia emerytury 
określonej w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. 
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2. Rekompensatę stanowi równowartość kwoty obliczonej według 
następującego wzoru: 1,5% * podstawa obliczenia emerytury * staż w 
Służbie Celnej. 

3. Rekompensata nie może przekroczyć 30% podstawy obliczenia emerytury. 

4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariusza, który 
osiągnął wiek emerytalny określony w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i 
nie posiada 25 lat służby w Służbie Celnej, o którym mowa w art. 166b. 

5. Wydatki z tytułu rekompensaty finansowane są z budżetu państwa. 

Art. 166i. 1. Prawo do emerytury celnej nie przysługuje funkcjonariuszowi, który 
został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione 
umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec którego 
orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za 
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, które zostało popełnione przed 
zwolnieniem ze służby. 

2. Skazanie emeryta prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 
popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec 
którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw 
publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione przed 
zwolnieniem ze służby, powoduje utratę prawa do emerytury celnej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, emeryt nabywa prawo do 
świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz w ustawie z dnia 21 listopada 
2008 r. o emeryturach kapitałowych. 

Art. 166j. 1. Prawo do emerytury celnej ulega zawieszeniu w razie ponownego 
nawiązania stosunku służbowego funkcjonariusza, który ma ustalone prawo 
do emerytury celnej. 

2. W innych przypadkach niż określone w ust. 1, prawo do emerytury celnej 
ulega zawieszeniu lub świadczenie to ulega zmniejszeniu na zasadach 
określonych w art. 104 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

3. Prawo do emerytury celnej może ulec zawieszeniu również na wniosek 
funkcjonariusza, który ma ustalone prawo do emerytury celnej. 

Art. 166k. 1. W przypadku śmierci funkcjonariusza, który ma ustalone prawo do 
emerytury celnej, przed osiągnięciem wieku emerytalnego, o którym 
mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, małżonkowi oraz pozostałym 
członkom rodziny przysługują świadczenia należne ubezpieczonemu w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 2. Świadczenia, o których mowa w 
ust. 1, finansowane są z budżetu państwa. 

Art. 1661. Do emerytury celnej przysługuje dodatek pielęgnacyjny na zasadach i w 
wysokości określonej  w  art.  75  z dnia  17  grudnia 1998  r.  o  
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
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Art. 166ł. 1. Funkcjonariuszowi, który stał się niezdolny do służby wskutek naruszenia 
sprawności organizmu w czasie pełnienia służby, kwota renty wzrasta o 5 
% podstawy jej wymiaru. 

2. Zwiększenie kwoty renty finansowane jest z budżetu państwa. 

Art. 166m. Ustalanie uprawnienia do emerytury celnej oraz renty, o której mowa w art. 
166ł jak również ich wypłacanie należy do zakresu działania Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 

Art. 166n. W sprawach dotyczących emerytury celnej, nieuregulowanych w ustawie, ma 
zastosowanie ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Art. 166o. Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do funkcjonariuszy 
urodzonych po 31 grudnia 1948 r.”; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

Uwaga: poprawkę nr 42 należy rozpatrywać z poprawką nr 55. 

 

43) art. 189 nadać brzmienie: 

„Art. 189. 1. W przypadku wydania decyzji o przeniesieniu, powierzeniu pełnienia 
obowiązków służbowych na innym stanowisku, przeniesieniu na niższe 
stanowisko bądź zawieszeniu w pełnieniu obowiązków służbowych, 
funkcjonariusz może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, złożyć 
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

2. W przypadku wydania decyzji o zwolnieniu ze służby, funkcjonariusz 
może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, złożyć odwołanie do 
Szefa Służby Celnej. 

3. W przypadku, gdy decyzję o zwolnieniu ze służby wydaje Szef Służby 
Celnej, funkcjonariusz może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji, złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

4. Złożenie wniosków, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz odwołania, o 
którym mowa w ust. 2,  nie wstrzymuje wykonania decyzji. 

5. Do postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 1 - 3, stosuje się 
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). 

6. Od decyzji wydanej w postępowaniu z wniosku o ponowne rozpatrzenie 
sprawy lub wydanej w wyniku odwołania przysługuje prawo do 
wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w 
odrębnych przepisach.”; 

- Klub PO 

- przyjąć  

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 43 powoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 44. 
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44) art. 189 nadać brzmienie:  

„Art. 189. 1. W przypadku wydania decyzji o zwolnieniu ze służby, przeniesieniu, 
powierzeniu pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku, 
przeniesieniu na niższe stanowisko bądź zawieszeniu w pełnieniu 
obowiązków służbowych, funkcjonariusz może, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji, złożyć odwołanie do Szefa Służby Celnej  

2. Złożenie odwołania, o którym mowa w ust. 1, nie wstrzymuje wykonania 
decyzji. 

3. Do postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). 

4. Od decyzji wydanej w postępowaniu odwoławczym przysługuje prawo do 
wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach określonych w 
odrębnych przepisach. 

5. Jeżeli decyzję, o której mowa w ust. 1, ustawa zastrzega dla Szefa Służby 
Celnej, od decyzji takiej służy odwołanie do ministra właściwego do 
spraw finansów.”; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

45) art. 194 nadać brzmienie:  

„Art. 194. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 
277, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 25a ust. 1 – 3 otrzymują brzmienie:  

„1. Funkcjonariusz Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby 
Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego może być na własną prośbę przeniesiony do służby 
w Policji, jeżeli wykazuje on szczególne predyspozycje do jej 
pełnienia.  

2. Funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, do służby w Policji 
przenosi w porozumieniu odpowiednio z Komendantem Głównym 
Straży Granicznej, Szefem Biura Ochrony Rządu, Szefem Służby 
Celnej, Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, 
Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefem Agencji 
Wywiadu, Szefem Służby Wywiadu Wojskowego, Szefem Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefem Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Komendant Główny Policji za zgodą ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych.  

3. Funkcjonariusz Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 
Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Celnej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
przeniesiony do służby w Policji zachowuje ciągłość służby.”; 
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2) w art. 47 ust. 2 nadaje się 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 
policyjnym, uwzględniając równorzędność pierwszych stopni w 
poszczególnych korpusach.”; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

46) art. 211 nadać brzmienie: 

„Art. 211. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z 2004 
r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, 
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. 
Nr 171, poz. 1056 i Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341 i Nr 
..., poz. ...) w art. 21 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) właściwi naczelnicy urzędów celnych w stosunku do podmiotów 
urządzających i prowadzących gry losowe, zakłady wzajemne, gry na 
automatach oraz gry na automatach o niskich wygranych;”; 

- Klub PO 

- przyjąć  

47) art. 222 nadać brzmienie: 

„Art. 222. 1. Funkcjonariusze celni, którzy w dniu wejścia w życie ustawy pełnili 
służbę w Służbie Celnej stają się funkcjonariuszami w rozumieniu ustawy. 

2. W sprawach związanych z uposażeniem zasadniczym i stanowiskami 
służbowymi, do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się przepisy 
dotychczasowe. 

3. W terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.  kierownik urzędu przedstawia 
funkcjonariuszom celnym, o których mowa w ust. 1,  pisemną propozycję 
określającą, zgodnie z przepisami rozdziału 8 i 10 ustawy, miejsce 
pełnienia służby, stanowisko i uposażenie. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli zaproponowane uposażenie 
jest niższe od dotychczas przysługującego, funkcjonariusz celny 
zachowuje prawo do dotychczasowego uposażenia. 

5. Funkcjonariusz celny, któremu przedstawiono propozycję, o której mowa 
w ust. 3, składa oświadczenie o przyjęciu albo o odmowie przyjęcia w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji. Niezłożenie oświadczenia w 
tym terminie jest równoznaczne z odmową przyjęcia tej propozycji. 

6. W przypadku odmowy przyjęcia propozycji, o których mowa w ust. 3, 
funkcjonariusza celnego zwalnia się ze służby po upływie: 

1) 2 tygodni w stosunku do funkcjonariuszy celnych w służbie 
przygotowawczej, 
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2) 3 miesięcy w stosunku do funkcjonariuszy celnych w służbie stałej 

- od dnia złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia propozycji, o 
której mowa w ust. 9.”; 

- Klub PO 

- przyjąć  

Uwaga: w razie przyjęcia poprawki nr 47 poprawka nr 48 staje się 
bezprzedmiotowa. 

 

48) w art. 222 ust. 9 nadać brzmienie: 

„9. Funkcjonariusz celny, o którym mowa w ust. 6, jest zwolniony z odbycia szkolenia i 
egzaminu, o którym mowa w art. 115 ust. 8”; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

49) po art. 222 dodać art. 222a w brzmieniu: 

„Art. 222a. 1. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy kierownik urzędu 
dokona mianowań funkcjonariuszy na  stopnie służbowe.  

2. Funkcjonariuszowi celnemu pełniącemu przed dniem wejścia w życie 
ustawy służbę w stopniu komisarza celnego, nadkomisarza celnego, 
generalnego komisarza celnego albo krajowego komisarza celnego określa 
się stopień w korpusie oficerów starszych Służby Celnej. 

3. Funkcjonariuszowi celnemu, który przed dniem wejścia w życie ustawy: 

1) pełnił służbę w stopniu aspiranta celnego, starszego aspiranta celnego 
albo podkomisarza celnego lub 

2) zajmował stanowisko, które wiązało się z podporządkowaniem 
służbowym funkcjonariuszy celnych lub pracowników, bądź pełnił 
obowiązki na tym stanowisku oraz pełnił służbę w służbie stałej w 
stopniu innym niż wymieniony w pkt 1 i w ust. 2  

 – określa się stopień w korpusie oficerów młodszych Służby Celnej. 

4. Funkcjonariuszowi celnemu, który przed dniem wejścia w życie ustawy 
pełnił służbę w stopniu młodszego aspiranta celnego, starszego 
dyspozytora celnego albo dyspozytora celnego określa się stopień w 
korpusie aspirantów Służby Celnej. 

5. Funkcjonariuszowi celnemu, który przed dniem wejścia w życie ustawy 
pełnił służbę w stopniu starszego młodszego dyspozytora, rewidenta 
celnego, rewidenta celnego albo młodszego rewidenta celnego określa się 
stopień w korpusie podoficerów Służby Celnej. 

6. Funkcjonariuszowi celnemu, który przed dniem wejścia w życie ustawy 
pełnił służbę w stopniu aplikanta celnego określa się stopień w korpusie 
szeregowych Służby Celnej. 

7. Określenie stopni służbowych, o których mowa w ust. 2 - 6, uzależnione 
jest od okresu służby w Służbie Celnej albo zatrudnienia w administracji 
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celnej lub skarbowej oraz posiadanego doświadczenia i wykształcenia w 
sprawach z zakresu zadań Służby Celnej. 

8. Funkcjonariusz celny, o którym mowa w ust. 2, jest zwolniony z odbycia 
szkolenia i egzaminu, o których mowa w art. 115 ust. 8. 

9. Funkcjonariusz celny, o którym mowa w ust. 3, wchodzi w skład korpusu 
oficerów młodszych Służby Celnej i pozostaje w nim, jeżeli w terminie 2 
lat od dnia wejścia w życie ustawy ukończy szkolenie specjalistyczne i 
potwierdzi egzaminem ukończenie tego szkolenia. W przypadku 
nieukończenia szkolenia specjalistycznego i niepotwierdzenia egzaminem 
ukończenia tego szkolenia, funkcjonariusza celnego mianuje się na stopień 
w korpusie aspirantów. 

10. Funkcjonariusz celny, któremu określono stopień w korpusie aspirantów 
Służby Celnej, zwolniony jest z odbycia szkolenia i egzaminu, o których 
mowa w art. 115 ust. 7.”; 

- Klub PO 

- przyjąć  

50) art. 223 skreślić; 

- Klub PO 

- przyjąć  

Uwaga: w razie przyjęcia poprawki nr 50 poprawka nr 51 staje się 
bezprzedmiotowa. 

51) art. 223 nadać brzmienie: 

„Art. 223. 1. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy kierownik 
urzędu przedstawia członkom korpusu służby cywilnej wykonującym 
zadania, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 4-7, 10, pisemną propozycję 
pełnienia służby. Propozycja powinna określać, zgodnie z przepisami 
rozdziału 8 i 10 niniejszej ustawy, miejsce służby odpowiadające 
dotychczasowemu miejscu pracy, stopień służbowy, stanowisko 
uwzględniające dotychczasowy przebieg pracy oraz uposażenie nie niższe 
od dotychczas przysługującego wynagrodzenia to jest wynagrodzenia 
zasadniczego i wszystkich przysługujących świadczeń. 

2. Członek korpusu służby cywilnej, któremu przedstawiono propozycję, o 
której mowa w ust. 1, składa w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, 
oświadczenie o przyjęciu lub o odmowie przyjęcia propozycji. 

3. Jeżeli członek korpusu służby cywilnej złożył oświadczenie o przyjęciu 
propozycji, o której mowa w ust. 1, jego dotychczasowy stosunek pracy 
przekształca się w stosunek służbowy na podstawie aktu mianowania do 
służby przygotowawczej albo stałej odpowiednio do rodzaju 
dotychczasowego stosunku pracy. Okres stażu pracy w służbie cywilnej 
wlicza się do okresu służby w Służbie Celnej. Przepis art. 246 ust. 6 i 8 
stosuje się odpowiednio.  

4. Członek korpusu służby cywilnej, który złożył oświadczenie o odmowie 
przyjęcia propozycji, otrzymuje w terminie 7 dni od dnia złożenia tego 
oświadczenia propozycję pracy. Propozycja powinna określać 
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wynagrodzenie nie niższe od dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia 
to jest wynagrodzenia zasadniczego i wszystkich przysługujących 
świadczeń. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.  

5. Stosunek pracy członka korpusu służby cywilnej, który złożył 
oświadczenie o odmowie przyjęcia propozycji, nie ulega zmianie - od dnia 
złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia propozycji, o której mowa w 
ust. 2.”; 

- Klub PiS 

- odrzucić  

52) po art. 223 dodać art. 223a brzmieniu: 

„Art. 223a. Zadania, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 4-7 i 10, do dnia 30 czerwca 
2010 r. mogą wykonywać członkowie korpusu służby cywilnej.”; 

- Klub PO 

- przyjąć  

Uwaga: w razie przyjęcia poprawki nr 52 poprawka nr 53 staje się 
bezprzedmiotowa. 

 

53) po art. 223 dodać art. 223a w brzmieniu: 

„Art. 223a. 1. Osoby, o których mowa w art. 222 ust. 1 i 223 ust. 1, mogą złożyć do 
Szefa Służby Celnej odwołanie, w wypadku gdy nie odpowiadają im 
przedłożone propozycje pełnienia służby lub pracy.   

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, może być złożone w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania propozycji pełnienia służby lub od dnia doręczenia 
wypowiedzenia.   

3. Szef Służby Celnej wydaje rozstrzygnięcie w przedmiocie wniosku, o 
którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii 
komisji.” 

- Klub PiS 

- odrzucić  

54) dodać art. 239a w brzmieniu dotychczasowego art. 156 oraz dodać ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przepis ust. 1 oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie ust. 2 obowiązują do 
dnia 30 czerwca 2010 r.”; 

Konsekwencje: skreślić art. 156 

- Klub PO 

- przyjąć  

55) art. 242 nadać brzmienie:  

„Art. 242. Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia, z 
wyjątkiem rozdziału 10a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 
r.”; 

- Klub PiS 
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- odrzucić  

56) art. 242 nadać brzmienie: 

„Art. 242. Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 
art. 148 ust. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.”. 

- Klub PO 
- przyjąć  
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