UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 6 marca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 lutego
2008 r. ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, wprowadza do jej tekstu następujące
poprawki:
1)

w art. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5) w art. 61:
a) uchyla się ust. 2,
b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a. Funkcjonariusza celnego, na jego wniosek, przywraca się do służby
w przypadku umorzenia postępowania karnego z powodu niepopełnienia
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego lub braku ustawowych znamion
czynu zabronionego lub uniewinnienia prawomocnym wyrokiem sądu –
jeżeli zwolnienie ze służby nastąpiło na podstawie art. 26 pkt 13.";";

2)

w art. 2 w ust. 1 wyrazy "do dnia wejścia w życie" zastępuje się wyrazami "przed dniem
wejścia w życie";

3)

w art. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Przepis art. 70 ust. 1a ustawy wymienionej w art. 1 ma zastosowanie również do
postępowań dyscyplinarnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy.".
WICEMARSZAŁEK SENATU

Marek ZIÓŁKOWSKI

Uzasadnienie

W dniu 6 marca 2008 r. Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Służbie Celnej. Senat zaproponował wprowadzenie do ustawy 3 poprawek.
Ustawa uchwalona przez Sejm wprowadziła nową, fakultatywną przesłankę
zwolnienia funkcjonariusza celnego ze służby - jest to upływ 12 miesięcy zawieszenia w
czynnościach służbowych, jeżeli nie ustały przyczyny będące podstawą zawieszenia. Zmiana
ta jak podniesiono w uzasadnieniu projektu ustawy była wzorowana na przepisach ustawy
o Policji. Jest ona jednak zdaniem Senatu niekompletna. Ustawa o Policji gwarantuje
policjantom, zwolnionym ze służby na podstawie analogicznego przepisu (art. 41 ust. 2 pkt 9)
prawo powrotu do służby jeżeli postępowanie karne zostało zakończone prawomocnym
wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania z powodu
niepopełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego lub braku ustawowych znamion
czynu zabronionego (art. 42 ust. 7). Senat uznał, że brak takiego rozwiązania w ustawie
o Służbie Celnej może być obciążony zarzutem kreowania przez ustawodawcę nierówności w
sytuacji prawnej poszczególnych służb mundurowych. Dlatego zdecydował o wniesieniu
poprawki nr 1.
Poprawką nr 2 Senat doprecyzowuje zmieniany przepis.
W ostatniej z poprawek (oznaczonej nr 3) Senat proponuje wprowadzenie do ustawy
przepisu intertemporalnego, który jednoznacznie stanowi, że w przypadku toczącego się już
postępowania dyscyplinarnego i ustanowienia obrońcy na mocy przepisów dotychczasowych
będzie można po wejściu w życie ustawy nowelizującej ustanowić innego obrońcę spośród
radców prawnych lub adwokatów.

