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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt
przekazać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej na 9. posiedzeniu w dniu 29 lutego 2008 r. ustawę

o zmianie ustawy o Służbie Celnej.
Jednocześnie pragnę poinformować, że ustawa ta została wniesiona przez Radę
Ministrów w trybie art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Łączę wyrazy szacunku
(-) Bronisław Komorowski

USTAWA
z dnia 29 lutego 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 postępowania
karnego.”;
2) w art. 25 w ust. 1 uchyla się pkt 8a i 8b;
3) w art. 26 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„13) upływu 12 miesięcy okresu zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych,
jeżeli nie ustąpiły przyczyny będące podstawą zawieszenia.”;
4) w art. 60 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Po zakończeniu postępowania karnego lub dyscyplinarnego, będącego przyczyną
zawieszenia w czynnościach służbowych, funkcjonariusz celny otrzymuje
wstrzymaną część uposażenia oraz obligatoryjne podwyżki wprowadzane w
okresie zawieszenia, jeżeli nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub
ukarany karą dyscyplinarną wydalenia ze służby lub nie zostało wydane wobec
niego orzeczenie o warunkowym umorzeniu postępowania karnego.”;
5) w art. 61 uchyla się ust. 2;
6) 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 prawnego lub
adwokata. Obrońca jest uprawniony do reprezentowania obwinionego w granicach
udzielonego na piśmie pełnomocnictwa.”.
Art. 2.
1. Postępowania w sprawie o zwolnienie ze służby funkcjonariusza celnego, wszczęte
i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 25 ust. 1
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pkt 8a lub 8b ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, 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.

MARSZAŁEK SEJMU
(-) Bronisław KOMOROWSKI

..................................................................................................................................................................
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
..................................................................................................................................................................

