
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z  dnia 29 lutego 2008 r.

o zmianie ustawy o Służbie Celnej
(druk nr 74)

USTAWA z dnia 24 lipca 1999 r. o SŁUŻBIE CELNEJ (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641,

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.)

Art. 23.

1. Funkcjonariusza celnego zawiesza się w pełnieniu obowiązków służbowych na czas nie
dłuższy niż 3 miesiące, w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w
sprawie o przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.

2. Funkcjonariusza celnego można zawiesić w pełnieniu obowiązków służbowych na czas
nie dłuższy niż 3 miesiące w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w
sprawie o przestępstwo popełnione nieumyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub
postępowania dyscyplinarnego, o którym mowa w rozdziale 12, jeżeli jest to celowe z
uwagi na dobro postępowania lub dobro służby.

[3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach okres zawieszenia w pełnieniu obowiązków
służbowych można przedłużyć do 12 miesięcy.]

<3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach okres zawieszenia w pełnieniu
obowiązków służbowych można przedłużyć do czasu zakończenia postępowania
karnego.>

4. Okres zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych wlicza się do okresu pełnienia
służby, od którego zależą uprawnienia funkcjonariusza celnego. W wypadku, o którym
mowa w ust. 1, okres zawieszenia jest wliczany tylko wówczas, gdy w postępowaniu
karnym funkcjonariusz celny został uniewinniony albo postępowanie zostało umorzone.

5. Wniesienie środka odwoławczego od zawieszenia nie wstrzymuje decyzji o zawieszeniu.

Art. 25.

1. Funkcjonariusza celnego zwalnia się ze służby w wypadku:

1) orzeczenia trwałej niezdolności do służby;

2) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby;

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie;

4) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;

5) nieprzydatności do służby, stwierdzonej w ocenie okresowej lub opinii służbowej w
okresie służby przygotowawczej;
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6) odmowy złożenia ślubowania;

7) prawomocnego orzeczenia utraty praw publicznych;

8) prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania zawodu funkcjonariusza celnego;

[8a) wniesienia aktu oskarżenia o umyślne popełnienie przestępstwa, ściganego z
oskarżenia publicznego;

8b) tymczasowego aresztowania;]

9) odmowy wykonania decyzji w sprawie przeniesienia, o którym mowa w art. 18 ust. 2
i 4;

10) zgłoszenia przez funkcjonariusza celnego pisemnego żądania zwolnienia ze służby;

11) 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 celnego na innym stanowisku, odpowiednim do jego stanu zdrowia i
kwalifikacji zawodowych, albo gdy funkcjonariusz celny odmawia przejścia na takie
stanowisko.

2. W wypadku zgłoszenia pisemnego żądania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 10,
funkcjonariusza celnego zwalnia się ze służby w terminie do 3 miesięcy od dnia tego
zgłoszenia.

3. Odwołanie osób ze stanowisk, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3-6, w jednostkach
organizacyjnych Służby Celnej regulują przepisy Kodeksu celnego.

4. Odwołanie, o którym mowa w ust. 3, powoduje, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, zwolnienie z
jednostki organizacyjnej Służby Celnej.

5. Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 3, były powołane spośród funkcjonariuszy celnych,
to ich odwołanie ze stanowiska nie powoduje zwolnienia ze służby, a wyznaczenie
stanowisk, na których będą pełnić służbę po odwołaniu, należy do kompetencji
kierownika urzędu, w którym poprzednio pełnili służbę.

6. Do pracowników administracyjnych zatrudnionych przed powołaniem w jednostkach
organizacyjnych Służby Celnej ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Art. 26.
Funkcjonariusza celnego można zwolnić ze służby w wypadku:
1) niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej,

stwierdzonego w dwóch następujących po sobie ocenach okresowych lub opiniach
służbowych, między którymi upłynęło co najmniej 6 miesięcy;

2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo inne niż określone w art. 25 ust.
1 pkt 3;

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

4) nabycia prawa do emerytury lub 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) likwidacji urzędu lub jego reorganizacji związanej ze zmniejszeniem liczby etatów, jeżeli

nie jest możliwe przeniesienie funkcjonariusza celnego na inne stanowisko lub do innego
urzędu;
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8) warunkowego umorzenia postępowania karnego, jeżeli ścigany czyn dotyczył
przestępstwa popełnionego umyślnie, ściganego z oskarżenia publicznego;

9) odmowy poddania się badaniom lekarskim, o których mowa w art. 39 ust. 1;
10) zaistnienia innej, niż określone w pkt 1-9, ważnej przyczyny, jeżeli dalsze pozostawanie

w służbie nie gwarantuje należytego wykonywania obowiązków służbowych; zwolnienie
funkcjonariusza celnego ze służby może nastąpić w tym wypadku po zasięgnięciu opinii
związku zawodowego funkcjonariuszy celnych;

11) gdy wymaga tego dobro służby;
12) utraty zaufania niezbędnego do wykonywania obowiązków służbowych, w szczególności

w przypadku funkcjonariusza celnego wykonującego czynności z zakresu kontroli celnej
lub związane z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego.

<13) upływu 12 miesięcy okresu zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych, jeżeli
nie ustąpiły przyczyny będące podstawą zawieszenia.>

Art. 60.

1. Funkcjonariusz celny zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych i zwolniony od
pełnienia innych obowiązków służbowych otrzymuje od dnia zawieszenia 50 %
uposażenia przysługującego w dniu zawieszenia.

[2. W razie uchylenia zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych, funkcjonariusz
celny otrzymuje wstrzymaną część uposażenia oraz obligatoryjne podwyżki tego
uposażenia wprowadzone w okresie zawieszenia.]

<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.>

3. W razie wykonywania innych obowiązków służbowych w okresie zawieszenia,
funkcjonariuszowi celnemu przysługuje uposażenie nie niższe od dotychczas
otrzymywanego.

Art. 61.

1. (uchylony).

[2. Funkcjonariusza celnego, na jego wniosek, przywraca się do służby w wypadku:

1) uniewinnienia prawomocnym wyrokiem sądu - jeżeli zwolnienie ze służby nastąpiło
na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 8a;

2) umorzenia postępowania karnego lub uniewinnienia prawomocnym wyrokiem sądu -
jeżeli zwolnienie ze służby nastąpiło na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 8b.]

3. (uchylony).

4. Z uposażenia funkcjonariuszy celnych mogą być dokonywane potrącenia na podstawie
sądowych i administracyjnych tytułów wykonawczych oraz na podstawie przepisów
szczególnych - na zasadach określonych w przepisach o egzekucji sądowej lub
postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo w innych przepisach szczególnych.
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Art. 70.

1. utracił moc).

<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.>

2. W wypadku gdy rzecznik dyscyplinarny wniósł o orzeczenie kary wydalenia ze służby, a
obwiniony nie ma obrońcy z wyboru, odpowiednio naczelnik urzędu celnego, dyrektor
izby celnej lub minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznacza obrońcę
spośród funkcjonariuszy celnych.


