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1323
USTAWA
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o S∏u˝bie Celnej1)
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa reguluje zadania i organizacj´
S∏u˝by Celnej — jednolitej umundurowanej formacji,
utworzonej w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeƒstwa obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, w tym
zgodnoÊci z prawem przywozu towarów na ten obszar
oraz wywozu towarów z tego obszaru, a tak˝e wykonywania obowiàzków okreÊlonych w przepisach odr´bnych, w szczególnoÊci w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od gier.
2. Nazwa „S∏u˝ba Celna” oraz znak graficzny S∏u˝by Celnej przys∏ugujà formacji, o której mowa
w ust. 1.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór znaku
graficznego S∏u˝by Celnej, uwzgl´dniajàc kolorystyk´
tego znaku wynikajàcà z tradycji S∏u˝by Celnej.
Art. 2. 1. Do zadaƒ S∏u˝by Celnej nale˝y realizacja
polityki celnej w cz´Êci dotyczàcej przywozu i wywozu
towarów oraz wykonywanie innych zadaƒ wynikajàcych z przepisów odr´bnych, a w szczególnoÊci:
1) wykonywanie czynnoÊci zwiàzanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego;
2) wymiar i pobór:
a) nale˝noÊci celnych i innych op∏at zwiàzanych
z przywozem i wywozem towarów,
b) podatku od towarów i us∏ug z tytu∏u importu towarów,
c) podatku akcyzowego,

d) podatku od gier oraz op∏at i dop∏at, o których
mowa odpowiednio w art. 17 ust. 2 i w art. 47a
ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zak∏adach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27,
z póên. zm.2)),
e) op∏aty paliwowej;
3) wykonywanie zadaƒ wynikajàcych z przepisów
wspólnotowych regulujàcych statystyk´ dotyczàcà obrotu towarowego pomi´dzy paƒstwami
cz∏onkowskimi Wspólnoty Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego paƒstw cz∏onkowskich Wspólnoty Europejskiej z pozosta∏ymi paƒstwami (EXTRASTAT);
4) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przest´pstw i wykroczeƒ zwiàzanych z naruszeniem przepisów dotyczàcych wprowadzania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyprowadzania z jej terytorium towarów obj´tych
ograniczeniami lub zakazami obrotu ze wzgl´du
na bezpieczeƒstwo i porzàdek publiczny lub bezpieczeƒstwo mi´dzynarodowe, w szczególnoÊci
takich jak odpady, substancje i preparaty chemiczne, materia∏y jàdrowe i promieniotwórcze, Êrodki
odurzajàce i substancje psychotropowe, broƒ,
amunicja, materia∏y wybuchowe oraz towary
i technologie o znaczeniu strategicznym;
5) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przest´pstw skarbowych i wykroczeƒ skarbowych oraz Êciganie ich sprawców, w zakresie
okreÊlonym w ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r.
— Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111,
poz. 765, z póên. zm.3)), zwanej dalej „Kodeksem
karnym skarbowym”;

———————
1)

2)
3)

Niniejsza ustawa zmienia ustawy: ustaw´ z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej
oraz o piecz´ciach paƒstwowych, ustaw´ z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustaw´ z dnia 25 lipca 1985 r.
o jednostkach badawczo-rozwojowych, ustaw´ z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustaw´ z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej, ustaw´ z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustaw´ z dnia 20 czerwca
1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego, ustaw´ z dnia 29 lipca
1992 r. o grach i zak∏adach wzajemnych, ustaw´ z dnia 16 paêdziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach, ustaw´ z dnia
22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw´ z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks
karny, ustaw´ z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´powania karnego, ustaw´ z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, ustaw´ z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, ustaw´ z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo
bankowe, ustaw´ z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej, ustaw´ z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialnoÊci majàtkowej funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝by Wi´ziennej, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ustaw´ z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, ustaw´
z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Kodeks karny skarbowy, ustaw´ z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, ustaw´ z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych, ustaw´ z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia∏aniu praniu
pieni´dzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustaw´ z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe, ustaw´ z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne, ustaw´ z dnia 21 czerwca 2002 r. o materia∏ach wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego, ustaw´ z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe, ustaw´ z dnia 19 lutego 2004 r. o rybo∏ówstwie, ustaw´ z dnia
19 marca 2004 r. — Prawo celne, ustaw´ z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, ustaw´ z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, ustaw´ z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustaw´
z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132,
poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 192, poz. 1380 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 66,
poz. 410, Nr 215, poz. 1355 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 8, poz. 39 i Nr 157, poz. 1241.
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6) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przest´pstw i wykroczeƒ przeciwko:
a) zdrowiu, okreÊlonych w art. 55, 57, 61 i 66 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia∏aniu
narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z póên.
zm.4)),
b) dobrom kultury, okreÊlonych w art. 109 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568, z póên. zm.5)) 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 póên. zm.6)),
c) prawom w∏asnoÊci intelektualnej, okreÊlonych
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 póên. zm.7))
i w art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. —
Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U. z 2003 r.
Nr 119, poz. 1117, z póên. zm.8)),
d) przyrodzie, okreÊlonych w art. 127 pkt 2
lit. e w zakresie okreÊlonym w art. 51 ust. 1
pkt 6 i art. 52 ust. 1 pkt 10, oraz okreÊlonych
w art. 128 i 131 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220 i Nr 157, poz. 1241),
e) Êrodowisku, okreÊlonych w art. 183 § 2, 4, 5 i 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 póên. zm.9)), zwanej dalej „Kodeksem karnym”,
f) ograniczeniom obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym, okreÊlonym
w art. 33 ust. 1—3 ustawy z dnia 29 listopada
2000 r. o obrocie z zagranicà towarami, technologiami i us∏ugami o znaczeniu strategicznym
dla bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e dla utrzy-
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mania mi´dzynarodowego pokoju i bezpieczeƒstwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315 oraz
z 2009 r. Nr 18, poz. 97)
— oraz Êciganie ich sprawców, je˝eli zosta∏y ujawnione przez S∏u˝b´ Celnà;
7) wykonywanie kontroli:
a) okreÊlonych w art. 30 ust. 2 i 3,
b) wywiàzywania si´ podmiotów z obowiàzków
w zakresie podatku akcyzowego, podatku od
gier, dop∏at i op∏at, o których mowa w pkt 2
lit. d, oraz op∏aty paliwowej,
8) wykonywanie zadaƒ wynikajàcych z ustawy z dnia
29 lipca 1992 r. o grach i zak∏adach wzajemnych,
zwiàzanych w szczególnoÊci z udzielaniem zezwoleƒ, zatwierdzaniem regulaminów oraz rejestracjà
urzàdzeƒ;
9) wykonywanie zadaƒ wynikajàcych z rozporzàdzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia
2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleƒ
na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej
FLEGT (Dz. Urz. UE L 347 z 30.12.2005, str. 1);
10) wspó∏dzia∏anie przy realizacji Wspólnej Polityki
Rolnej;
11) wspó∏praca z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej;
12) wspó∏praca z w∏aÊciwymi organami innych
paƒstw oraz organizacjami mi´dzynarodowymi.
2. Zadania okreÊlone w ust. 1 wykonuje si´, podejmujàc odpowiednio czynnoÊci kontrolne, prowadzàc
post´powania przygotowawcze zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z póên. zm.10)),
zwanej dalej „Kodeksem post´powania karnego”,

———————
4)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48
i Nr 82, poz. 558 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817.
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50,
poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217
i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 307 i Nr 166, poz. 1317.
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843,
z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10,
poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539, z 2007 r. Nr 99, poz. 662
i Nr 136, poz. 958 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1113, Nr 216, poz. 1368 i Nr 227, poz. 1505.
9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111,
poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69,
poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363,
Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89,
poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171,
poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533 i Nr 166, poz. 1317.
10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717,
Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17,
poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405
i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143,
poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95,
poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20,
poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128,
poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308,
Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104,
Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051 i Nr 144, poz. 1178.
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Kodeksu karnego skarbowego, lub ustawy z dnia
24 sierpnia 2001 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848,
Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651), zwanej dalej
„Kodeksem post´powania w sprawach o wykroczenia”, lub prowadzàc post´powania celne, audytowe,
podatkowe lub administracyjne.
3. W zakresie zadaƒ okreÊlonych w ust. 1
pkt 6 S∏u˝bie Celnej przys∏ugujà uprawnienia procesowe Policji wynikajàce z przepisów Kodeksu post´powania karnego.
4. Kontrole, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a, sà
wykonywane na zasadach okreÊlonych w rozdziale 3,
natomiast kontrole okreÊlone w ust. 1 pkt 7 lit. b sà
wykonywane na zasadach okreÊlonych w dziale VI
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên. zm.11)),
zwanej dalej „Ordynacjà podatkowà”.
Art. 3. 1. Kontrole, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 7, przeprowadza si´ na podstawie analizy ryzyka majàcej na celu rozpoznawanie i oszacowanie
wielkoÊci tego ryzyka oraz ustalenie Êrodków niezb´dnych do jego ograniczania.
2. Ryzyko, o którym mowa w ust. 1, oznacza
prawdopodobieƒstwo wystàpienia naruszenia przepisów prawa.
3. Kontrole, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 7,
mogà byç przeprowadzane niezale˝nie od rezultatów
analizy ryzyka, o ile majà one charakter losowy lub
obowiàzek ich przeprowadzenia w okreÊlonym czasie
wynika z przepisów prawa.
Art. 4. 1. Organy administracji publicznej oraz inne paƒstwowe i samorzàdowe jednostki organizacyjne sà obowiàzane wspó∏dzia∏aç i nieodp∏atnie udzielaç organom S∏u˝by Celnej pomocy technicznej przy
wykonywaniu zadaƒ okreÊlonych w ustawie, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. W∏aÊciwy organ S∏u˝by Celnej pokrywa poniesione przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego, udokumentowane koszty zwiàzane z udzieleniem pomocy
technicznej, o której mowa w ust. 1, na pisemny wniosek w∏aÊciwego organu tej jednostki, z∏o˝ony nie póêniej ni˝ 30 dni po poniesieniu takich kosztów.
3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposoby, warunki i zakres:
1) wspó∏dzia∏ania organów S∏u˝by Celnej z organami i jednostkami, o których mowa w ust. 1,
———————
11)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r.
Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109
i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131,
poz. 1075, Nr 157, poz. 1241 i Nr 166, poz. 1317.
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2) pomocy technicznej udzielanej organom S∏u˝by
Celnej
— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia sprawnego i skutecznego wykonywania zadaƒ organów S∏u˝by Celnej i organów wspó∏dzia∏ajàcych.
Art. 5. 1. Na z∏o˝one w ka˝dym czasie ˝àdanie organu S∏u˝by Celnej osoba, posiadajàca informacje
majàce znaczenie dla wykonywania zadaƒ S∏u˝by Celnej, o których mowa w art. 2 ust. 1, w szczególnoÊci
osoba, która podlega kontroli, jest obowiàzana do dostarczenia, w ustalonych terminach, dokumentów i informacji jak równie˝ do udzielania niezb´dnej pomocy.
2. Pisemne wystàpienie o dostarczenie dokumentów, informacji oraz o udzielenie pomocy powinno
w szczególnoÊci zawieraç oznaczenie treÊci ˝àdania
i uzasadnienie tego wystàpienia.
Art. 6. Obowiàzek dostarczania dokumentów i informacji, o którym mowa w art. 5, dotyczy równie˝
dokumentów elektronicznych, o których mowa
w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z póên. zm.12)).
Art. 7. 1. Organy S∏u˝by Celnej, w zwiàzku z prowadzonymi post´powaniami celnymi, podatkowymi,
audytowymi, administracyjnymi, post´powaniami
w sprawach o wykroczenia lub przest´pstwa, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6, post´powaniami
w sprawach o wykroczenia skarbowe lub przest´pstwa skarbowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5,
a tak˝e w celu wykonywania kontroli, o których mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 7 realizowanych przez te organy,
mogà zbieraç i wykorzystywaç niezb´dne informacje
zawierajàce dane osobowe, oraz przetwarzaç je w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, z póên. zm.13)), tak˝e bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczà. Dane, o których mowa
w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych, mogà byç zbierane
i przetwarzane przez organy S∏u˝by Celnej, wy∏àcznie,
gdy jest to niezb´dne ze wzgl´du na zakres lub charakter prowadzonego post´powania lub przeprowadzanych czynnoÊci, z zastrze˝eniem ust. 2. Administrator danych jest obowiàzany udost´pniç dane na
podstawie imiennego upowa˝nienia organu S∏u˝by
Celnej, okazanego wraz z legitymacjà s∏u˝bowà przez
funkcjonariusza celnego lub cz∏onka korpusu s∏u˝by
cywilnej zatrudnionego w jednostce organizacyjnej
S∏u˝by Celnej. Fakt udost´pnienia tych danych podlega ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
2. Organy S∏u˝by Celnej mogà równie˝ zbieraç
i wykorzystywaç oraz przetwarzaç informacje, dostarczane tym organom na podstawie przepisów odr´bnych.
———————
12)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127,
poz. 817 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.
13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238.
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3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy
w szczególnoÊci danych dotyczàcych podró˝nych
w rozumieniu art. 236 rozporzàdzenia Komisji (EWG)
nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiajàcego przepisy w celu wykonania rozporzàdzenia Rady (EWG)
nr 2913/92 ustanawiajàcego Wspólnotowy Kodeks
Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3,
z póên. zm.14)), osób dokonujàcych przemieszczania
towarów, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia
19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1320
i Nr 215, poz. 1355), oraz danych zawartych w rejestrach publicznych, o których mowa w art. 3
pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzia∏alnoÊci
podmiotów
realizujàcych
zadania
publiczne, w tym równie˝ danych w formie dokumentu elektronicznego. Dane w formie dokumentu elektronicznego przekazuje si´ w szczególnoÊci na informatycznym noÊniku danych lub przy u˝yciu systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 2
pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Êwiadczeniu
us∏ug drogà elektronicznà (Dz. U. Nr 144, poz. 1204,
z póên. zm.15)).
4. W zwiàzku z realizacjà zadaƒ S∏u˝by Celnej,
o których mowa w ust. 1 i 2, organy w∏adzy publicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z póên. zm.16)) oraz podmioty prowadzàce rejestry,
o których mowa w ust. 3, mogà, w drodze decyzji administracyjnej, wyraziç zgod´ na udost´pnianie za pomocà urzàdzeƒ telekomunikacyjnych informacji zgromadzonych w rejestrach organom S∏u˝by Celnej, bez
koniecznoÊci sk∏adania pisemnych wniosków, je˝eli
jest to uzasadnione rodzajem lub zakresem wykonywanych zadaƒ albo prowadzonej dzia∏alnoÊci oraz je˝eli organy S∏u˝by Celnej posiadajà:
1) urzàdzenia umo˝liwiajàce odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane lub informacje uzyska∏, oraz
2) zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemo˝liwiajàce wykorzystanie danych lub informacji
niezgodnie z celem ich uzyskania.
———————
14)

Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. Urz. UE L 335 z 31.12.1993, L 82 z 25.03.1994, L 235
z 09.09.1994, L 162 z 30.06.1994, L 346 z 31.12.1994, L 171
z 21.07.1995, L 212 z 07.09.1995, L 70 z 20.03.1996, L 218
z 28.08.1996, L 289 z 12.11.1996, L 09 z 13.01.1997, L 17
z 21.01.1997, L 196 z 24.07.1995, L 07 z 31.01.1998, L 212
z 30.07.1998, L 10 z 15.01.1999, L 65 z 12.03.1999, L 102
z 17.04.1999, L 197 z 29.07.1999, L 185 z 25.07.2000, L 188
z 26.07.2000, L 330 z 27.12.2000, L 141 z 28.05.2001, L 68
z 12.03.2002, L 134 z 29.05.2003, L 187 z 26.07.2003, L 343
z 31.12.2003, L 236 z 23.09.2003, L 148 z 11.06.2005, L 139
z 02.06.2005, L 38 z 09.02.2006, L 70 z 09.03.2006, L 360
z 19.12.2006, L 62 z 01.03.2007, L 220 z 15.08.2008.
15) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2007 r.
Nr 50, poz. 331 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216,
poz. 1371.
16) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381
i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587,
Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504,
Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277.
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5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4, nie dotyczy Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego i zarzàdzanych
przez nie funduszy.
6. Organy S∏u˝by Celnej, w zakresie niezb´dnym
do realizacji zadaƒ, o których mowa w ust. 1 i 2, sà
uprawnione do korzystania z informacji gromadzonych w systemach teleinformatycznych przez organy
podatkowe, organy kontroli skarbowej oraz organy
Stra˝y Granicznej, które to organy umo˝liwiajà dost´p
do gromadzonych przez siebie informacji za poÊrednictwem Êrodków komunikacji elektronicznej lub
oprogramowania interfejsowego, o którym mowa
w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne.
7. Udost´pnianie informacji, o których mowa
w ust. 1, w sposób okreÊlony w ust. 6, nast´puje na
wniosek organu S∏u˝by Celnej zawierajàcy dane:
1) system, z którego informacje b´dà udost´pniane;
2) zakres informacji udost´pnianych w zwiàzku z realizacjà poszczególnych zadaƒ ustawowych;
3) osoby uprawnione oraz zakres informacji, które te
osoby mogà uzyskiwaç;
4) zakres danych okreÊlajàcych cel dost´pu do informacji.
8. Warunkiem udost´pnienia informacji jest
stwierdzenie przez organ je udost´pniajàcy, w drodze
decyzji administracyjnej, ˝e informacje te sà niezb´dne do realizacji zadaƒ, o których mowa w ust. 1, oraz
˝e organy S∏u˝by Celnej spe∏niajà wymogi okreÊlone
w ust. 4.
9. W decyzji, o której mowa w ust. 8, organ udost´pniajàcy informacje okreÊla sposób udost´pniania
informacji, w tym co najmniej dane, o których mowa
w ust. 7.
10. W przypadku gdy w ramach sprawowanej kontroli organ udost´pniajàcy informacje, o których mowa w ust. 1, w sposób okreÊlony w ust. 6, uzna, ˝e dost´p do informacji jest realizowany niezgodnie z warunkami okreÊlonymi w decyzji, o której mowa
w ust. 8, mo˝e wstrzymaç ich udost´pnianie i za˝àdaç
szczegó∏owych wyjaÊnieƒ od organu S∏u˝by Celnej,
który wystàpi∏ o ich udost´pnienie. Je˝eli organ udost´pniajàcy informacje uzna wyjaÊnienia za niewystarczajàce, mo˝e, w drodze decyzji administracyjnej,
odmówiç ich udost´pnienia.
11. Organy S∏u˝by Celnej sà obowiàzane informowaç organ udost´pniajàcy o ka˝dej zmianie dotyczàcej warunków, które stanowi∏y podstaw´ do wydania
decyzji, o której mowa w ust. 8.
12. Dane osobowe przechowuje si´ przez okres,
w którym sà one niezb´dne dla realizacji ustawowych
zadaƒ wykonywanych przez organy S∏u˝by Celnej. Organ S∏u˝by Celnej dokonuje weryfikacji tych danych
nie rzadziej ni˝ co 10 lat od dnia uzyskania informacji,
usuwajàc dane zb´dne.
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13. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór upowa˝nienia, o którym mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewniania bezpieczeƒstwa pobieranych danych.
Art. 8. 1. Informacja uzyskana w sposób okreÊlony
w art. 5—7, która na mocy przepisów odr´bnych podlega ochronie, jest tajemnicà celnà, z zastrze˝eniem
ust. 8, i nie mo˝e byç rozpowszechniana przez organ
S∏u˝by Celnej bez zgody osoby lub organu, który jà
udost´pni∏. Przekazywanie informacji stanowiàcych
tajemnic´ celnà, jest dozwolone w przypadku, gdy organ S∏u˝by Celnej jest do tego obowiàzany lub upowa˝niony zgodnie z obowiàzujàcymi ustawami.
2. Do przestrzegania tajemnicy celnej obowiàzani
sà funkcjonariusze celni, zwani dalej „funkcjonariuszami”, oraz cz∏onkowie korpusu s∏u˝by cywilnej zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych S∏u˝by Celnej, którzy w zwiàzku z wykonywaniem obowiàzków
uzyskali dost´p do informacji stanowiàcych tajemnic´
celnà.
3. Osoby wymienione w ust. 2 sà obowiàzane do
z∏o˝enia na piÊmie przyrzeczenia nast´pujàcej treÊci:
„Przyrzekam, ˝e b´d´ przestrzega∏ tajemnicy celnej. OÊwiadczam, ˝e sà mi znane przepisy o odpowiedzialnoÊci karnej za ujawnienie tej tajemnicy.”.
4. Do przestrzegania tajemnicy celnej obowiàzane
sà równie˝ inne osoby, którym udost´pniono informacje obj´te tajemnicà celnà, chyba ˝e na ich ujawnienie zezwala przepis prawa.
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z art. 38 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póên. zm.18)).
10. Za przetwarzanie danych, o których mowa
w ust. 9, w zakresie niezb´dnym dla ich udost´pnienia, mogà byç pobierane op∏aty, w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ wysokoÊç kosztów poniesionych na ich wygenerowanie i przetworzenie.
11. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb udost´pniania danych, o których mowa w ust. 9, oraz wysokoÊç op∏at, o których mowa w ust. 10, uwzgl´dniajàc
efektywne wykonywanie zadaƒ S∏u˝by Celnej oraz koniecznoÊç zapewnienia pokrycia kosztów przetwarzania informacji.
Rozdzia∏ 2
Organizacja S∏u˝by Celnej
Art. 9. 1. Organami S∏u˝by Celnej sà:
1) minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych;
2) Szef S∏u˝by Celnej;
3) dyrektorzy izb celnych;
4) naczelnicy urz´dów celnych.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, realizujà zadania, w szczególnoÊci organów celnych i organów
podatkowych, na zasadach okreÊlonych w odr´bnych
przepisach.

6. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1—5 przepisy art. 294 § 3, 295, 296—297a oraz art. 299—299b
i art. 301 Ordynacji podatkowej stosuje si´ odpowiednio.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, w∏aÊciwoÊç
miejscowà organów S∏u˝by Celnej, o których mowa
w ust. 1 pkt 3 i 4, w zakresie, w jakim w∏aÊciwoÊç ta
nie wynika z przepisów regulujàcych zadania organów celnych i organów podatkowych, uwzgl´dniajàc
rodzaj zadaƒ realizowanych przez organy S∏u˝by Celnej oraz gospodarcze potrzeby przedsi´biorców.

7. Naruszenie tajemnicy celnej podlega odpowiedzialnoÊci karnej jak za naruszenie tajemnicy skarbowej.

Art. 10. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych koordynuje i wspó∏dzia∏a w kszta∏towaniu polityki paƒstwa w zakresie zadaƒ S∏u˝by Celnej.

8. Przepisów o tajemnicy celnej nie stosuje si´ do
informacji podlegajàcych ochronie na podstawie
ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631,
z póên. zm.17)).

2. Szef S∏u˝by Celnej podlega ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych.

9. Dane uzyskane w wyniku wykonywania zadaƒ,
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3, mogà byç udost´pnione odbiorcom innym ni˝ uprawnieni na podstawie odr´bnych przepisów, o ile ich udost´pnienie
nie b´dzie stanowi∏o naruszenia przepisów prawa lub
prawnie chronionych interesów podmiotów i osób,
których informacje te dotyczà. Udost´pnianie danych
powinno nastàpiç z zachowaniem zasad wynikajàcych

1) sprawowanie nadzoru nad dzia∏alnoÊcià dyrektorów izb celnych i naczelników urz´dów celnych;

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje si´ do osób, które
przekaza∏y informacje obj´te tajemnicà celnà.

———————
17)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149,
poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.
Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

3. Szef S∏u˝by Celnej kieruje S∏u˝bà Celnà oraz zapewnia sprawne i efektywne wykonywanie jej zadaƒ,
w szczególnoÊci przez:

2) realizacj´ bud˝etu paƒstwa w zakresie ustalonym
dla S∏u˝by Celnej;
———————
18)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554
i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106,
poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217,
poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163,
poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166,
poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97.
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3) kszta∏towanie polityki kadrowej i szkoleniowej
w S∏u˝bie Celnej oraz wykonywanie zadaƒ kierownika urz´du wobec funkcjonariuszy pe∏niàcych
s∏u˝b´ w komórkach organizacyjnych w∏aÊciwych
w sprawach celnych, podatku akcyzowego, gier
i zak∏adów wzajemnych, urz´du obs∏ugujàcego
ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, zwanych dalej „komórkami organizacyjnymi w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra”;

Art. 13. Dzia∏alnoÊç duszpasterska w S∏u˝bie Celnej prowadzona jest na podstawie porozumieƒ ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych
z przedstawicielami koÊcio∏a lub zwiàzku wyznaniowego. Komunikat o podpisaniu porozumienia publikuje si´ w Dzienniku Urz´dowym Ministra Finansów.

4) wspó∏prac´ z w∏aÊciwymi organami innych
paƒstw oraz z organizacjami mi´dzynarodowymi;

Art. 15. 1. W celu uhonorowania osób szczególnie
zas∏u˝onych dla S∏u˝by Celnej ustanawia si´ odznak´
honorowà „Zas∏u˝ony dla S∏u˝by Celnej”.

5) wykonywanie funkcji s∏u˝by specjalnej w rozumieniu art. 11 rozporzàdzenia Rady (WE) nr 485/2008
z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie kontroli przez
paƒstwa cz∏onkowskie transakcji stanowiàcych
cz´Êç systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (Dz. Urz. UE L 143
z 03.06.2008, str. 1), zwanego dalej „rozporzàdzeniem (WE) nr 485/2008”, polegajàcej w szczególnoÊci na koordynacji i ogólnym nadzorze kontroli
przeprowadzanych przez inne organy;

Art. 14. Dzieƒ 21 wrzeÊnia jest Dniem S∏u˝by Celnej.

2. Odznaka „Zas∏u˝ony dla S∏u˝by Celnej” dzieli
si´ na stopnie:
1) I stopieƒ — z∏ota odznaka „Zas∏u˝ony dla S∏u˝by
Celnej”;
2) II stopieƒ — srebrna odznaka „Zas∏u˝ony dla S∏u˝by Celnej”;
3) III stopieƒ — bràzowa odznaka „Zas∏u˝ony dla
S∏u˝by Celnej”.

6) wykonywanie zadaƒ, o których mowa w art. 2
pkt 8 rozporzàdzenia Rady (WE) nr 2173/2005
z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia
systemu zezwoleƒ na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT;

3. Odznak´ nadaje minister w∏aÊciwy do spraw
finansów publicznych.

7) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych w ustawie i przepisach odr´bnych.

4. Osoba, której nadano odznak´ „Zas∏u˝ony dla
S∏u˝by Celnej”, otrzymuje legitymacj´ potwierdzajàcà
jej nadanie.

4. Szef S∏u˝by Celnej jest prze∏o˝onym wszystkich
funkcjonariuszy celnych.
5. Szef S∏u˝by Celnej wykonuje zadania przy pomocy:
1) naczelników urz´dów celnych;

5. Odznaka „Zas∏u˝ony dla S∏u˝by Celnej” tego samego stopnia mo˝e byç nadana tej samej osobie tylko raz.
6. Osobie wyró˝nionej odznakà „Zas∏u˝ony dla
S∏u˝by Celnej” nie nadaje si´ tej odznaki w stopniu
ni˝szym od posiadanego.

2) dyrektorów izb celnych;
3) komórek organizacyjnych w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra.
Art. 11. W celu realizacji zadaƒ S∏u˝by Celnej,
minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych
okreÊli, w drodze zarzàdzenia, strategi´ dzia∏ania S∏u˝by Celnej oraz sposób jej realizacji, majàc na uwadze
efektywnoÊç wykonywanych zadaƒ.
Art. 12. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych nadaje sztandar S∏u˝bie Celnej oraz
sztandary jednostkom organizacyjnym S∏u˝by Celnej.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wzór sztandaru S∏u˝by Celnej,
2) podstawowe elementy wzoru sztandaru nadawanego jednostkom organizacyjnym S∏u˝by Celnej
oraz jednostki organizacyjne S∏u˝by Celnej, którym ten sztandar jest nadawany,
3) tryb nadawania sztandarów, o których mowa
w ust. 1
— uwzgl´dniajàc w nim wizerunek or∏a bia∏ego ustalony dla god∏a paƒstwowego oraz majàc na uwadze
tradycj´ S∏u˝by Celnej.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) tryb post´powania w sprawach o nadanie odznaki „Zas∏u˝ony dla S∏u˝by Celnej”, osoby uprawnione do wyst´powania z wnioskiem o nadanie tej
odznaki oraz termin rozpatrzenia wniosku,
2) wzór odznaki „Zas∏u˝ony dla S∏u˝by Celnej”, wzór
wniosku o nadanie odznaki zawierajàcy informacj´ uzasadniajàcà jej nadanie oraz wzór legitymacji potwierdzajàcej nadanie odznaki,
3) sposób wr´czania i noszenia odznaki „Zas∏u˝ony
dla S∏u˝by Celnej”,
4) sposób ewidencjonowania informacji o osobach
wyró˝nionych odznakà „Zas∏u˝ony dla S∏u˝by Celnej”
— majàc na uwadze sprawne przeprowadzenie post´powania, ujednolicenie sposobu sk∏adania wniosków oraz zapewnienie przyznawania odznaczeƒ osobom szczególnie zas∏u˝onym.
Art. 16. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych mo˝e, w drodze zarzàdzenia, tworzyç organy opiniodawczo-doradcze w sprawach nale˝àcych
do zadaƒ S∏u˝by Celnej.
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2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, tworzàc organy opiniodawczo-doradcze, okreÊla ich nazw´, sk∏ad, zakres dzia∏ania, d∏ugoÊç kadencji,
na jakà zosta∏y powo∏ane, oraz tryb post´powania
tych organów.

2) rozstrzyganie w II instancji w sprawach nale˝àcych w I instancji do naczelników urz´dów celnych;

Art. 17. 1. W celu realizacji zadania okreÊlonego
w art. 10 ust. 3 pkt 5, Szef S∏u˝by Celnej jest uprawniony do:

4) realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej
w izbach celnych i urz´dach celnych;

1) ˝àdania od organów administracji publicznej oraz
paƒstwowych jednostek organizacyjnych i osób
prawnych wszelkich niezb´dnych informacji;
2) zlecania wykonania okreÊlonych czynnoÊci organom administracji publicznej oraz paƒstwowym
jednostkom organizacyjnym i osobom prawnym
uprawnionym do kontroli dokumentów, które majà znaczenie dla realizacji rozporzàdzenia (WE)
nr 485/2008.

3) rozstrzyganie w I instancji w sprawach okreÊlonych w przepisach odr´bnych;

5) wykonywanie kontroli okreÊlonych w art. 30
ust. 2 i ust. 3 pkt 2—10;
6) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przest´pstw skarbowych i wykroczeƒ skarbowych i Êciganie ich sprawców, w zakresie ustalonym w Kodeksie karnym skarbowym oraz rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przest´pstw i wykroczeƒ w zakresie okreÊlonym w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 6 oraz Êciganie ich
sprawców w zakresie okreÊlonym w art. 2 ust. 1
pkt 6;

2. Pisemne wystàpienie o dostarczenie informacji
lub wykonanie okreÊlonych czynnoÊci powinno
w szczególnoÊci zawieraç oznaczenie treÊci ˝àdania
lub zlecenia oraz termin dostarczenia informacji lub
wykonania okreÊlonej czynnoÊci. W przypadku podmiotów innych ni˝ przeprowadzajàce kontrole zgodnie z rozporzàdzeniem (WE) nr 485/2008, wystàpienie
powinno zawieraç ponadto wskazanie okolicznoÊci
b´dàcych podstawà wystàpienia.

7) wspó∏dzia∏anie z terenowymi organami Stra˝y
Granicznej, w szczególnoÊci koordynacja dzia∏aƒ
w zakresie sprawnego wykonywania zadaƒ, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 30 ust. 2 pkt 1;

3. W czynnoÊciach zleconych na podstawie ust. 1
pkt 2 mogà uczestniczyç funkcjonariusze upowa˝nieni
przez Szefa S∏u˝by Celnej.

10) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych w przepisach odr´bnych;

4. W czynnoÊciach zleconych na podstawie
ust. 1 pkt 2 oraz realizowanych na podstawie art. 30
ust. 3 pkt 6 mogà uczestniczyç osoby uprawnione na
podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolità Polskà umów mi´dzynarodowych oraz przedstawiciele
organów Wspólnoty Europejskiej.
5. Organy administracji publicznej oraz paƒstwowe jednostki organizacyjne przeprowadzajàce kontrole zgodnie z rozporzàdzeniem (WE) nr 485/2008 sà
obowiàzane do przekazywania ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych projektów analiz,
sprawozdaƒ oraz programów kontroli, najpóêniej na
21 dni przed terminami okreÊlonymi w tym rozporzàdzeniu, w celu ich weryfikacji i przekazania do Komisji
Europejskiej.
Art. 18. Szef S∏u˝by Celnej jest uprawniony do
upowa˝niania funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´
w jednostkach organizacyjnych S∏u˝by Celnej, o których mowa w art. 22, do wykonywania zadaƒ okreÊlonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4—6 oraz art. 30 ust. 2
pkt 1 i 2 w przypadku:
1) realizowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej operacji mi´dzynarodowych, w których
uczestniczy S∏u˝ba Celna;
2) zagro˝enia realizacji zadaƒ wykonywanych przez
S∏u˝b´ Celnà.

8) wspó∏dzia∏anie z terenowymi organami kontroli
skarbowej;
9) wspó∏dzia∏anie z organami w∏adzy samorzàdowej
i innymi organami w∏adzy publicznej;

11) wykonywanie zadaƒ wynikajàcych z przepisów
wspólnotowych regulujàcych statystyk´ dotyczàcà obrotu towarowego pomi´dzy paƒstwami
cz∏onkowskimi Wspólnoty Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego paƒstw cz∏onkowskich Wspólnoty Europejskiej z pozosta∏ymi paƒstwami (EXTRASTAT).
2. Dyrektorzy izb celnych wykonujà zadania przy
pomocy podleg∏ych im izb celnych.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporzàdzenia, okreÊli sposób i warunki wspó∏dzia∏ania dyrektorów izb celnych oraz naczelników urz´dów celnych z organami, o których mowa w ust. 1 pkt 8, majàc na uwadze zapewnienie prawid∏owej i terminowej realizacji zadaƒ tych organów
oraz ekonomik´ post´powania.
Art. 20. 1. Do zadaƒ naczelnika urz´du celnego nale˝y:
1) nadawanie towarom przeznaczenia celnego, dokonywanie wymiaru i poboru nale˝noÊci celnych
i innych op∏at zwiàzanych z przywozem i wywozem towarów oraz wykonywanie innych czynnoÊci przewidzianych przepisami prawa celnego;
2) wymiar, pobór i kontrola podatku akcyzowego
i op∏aty paliwowej;
3) wymiar, pobór i kontrola podatku od gier, dop∏at
i op∏at, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d;

Art. 19. 1. Do zadaƒ dyrektora izby celnej nale˝y:

4) dokonywanie wymiaru i poboru podatku od towarów i us∏ug z tytu∏u importu towarów;

1) sprawowanie nadzoru nad dzia∏alnoÊcià naczelników urz´dów celnych;

5) wykonywanie kontroli, o której mowa w art. 30
ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 7—10;
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6) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przest´pstw skarbowych i wykroczeƒ skarbowych i Êciganie ich sprawców, w zakresie ustalonym w Kodeksie karnym skarbowym oraz rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przest´pstw i wykroczeƒ w zakresie okreÊlonym w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 6 oraz Êciganie ich
sprawców w zakresie okreÊlonym w art. 2
ust. 1 pkt 6;
7) wspó∏dzia∏anie z organami w∏adzy samorzàdowej
i innymi organami w∏adzy publicznej;
8) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych w przepisach odr´bnych.
2. Naczelnicy urz´dów celnych wykonujà zadania
przy pomocy podleg∏ych im urz´dów celnych.
Art. 21. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych, w drodze rozporzàdzenia, tworzy i znosi
izby celne i urz´dy celne oraz okreÊla ich siedziby,
uwzgl´dniajàc zadania S∏u˝by Celnej, koniecznoÊç
sprawnej ich realizacji oraz zapewnienie ciàg∏oÊci wykonywanych zadaƒ w przypadkach znoszenia izb celnych lub urz´dów celnych.
2. Organizacj´ izb celnych i urz´dów celnych okreÊla statut nadany, w drodze zarzàdzenia, przez ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporzàdzenia, w celu prawid∏owej
realizacji zadaƒ ustawowych, mo˝e tworzyç oÊrodki
szkoleniowe i laboratoria celne oraz okreÊlaç ich organizacj´ i zakres dzia∏ania.
Art. 22. Jednostkami organizacyjnymi S∏u˝by Celnej, zwanymi dalej „jednostkami organizacyjnymi”,
sà:
1) komórki organizacyjne w urz´dzie obs∏ugujàcym
ministra;
2) izby celne;
3) urz´dy celne wraz z podleg∏ymi oddzia∏ami celnymi.
Art. 23. 1. W jednostkach organizacyjnych mogà:
1) pe∏niç s∏u˝b´ funkcjonariusze;
2) byç zatrudnieni cz∏onkowie korpusu s∏u˝by cywilnej, do których stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U.
Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241);
3) byç zatrudnieni pracownicy, do których stosuje si´
przepisy ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 86, poz. 953, z póên. zm.19)).
———————
19)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123,
poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228,
poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 89, poz. 589
oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505.

Poz. 1323

2. Zadania, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1,
4—7 i 10, wykonujà wy∏àcznie funkcjonariusze, chyba
˝e przepisy odr´bne stanowià inaczej.
3. Zadania niezastrze˝one dla funkcjonariuszy mogà wykonywaç osoby, o których mowa w ust. 1
pkt 2 i 3.
Art. 24. 1. Urz´dem w rozumieniu rozdzia∏ów 7—12
i 14 jest izba celna wraz z podleg∏ymi urz´dami celnymi.
2. Zadania dyrektora generalnego urz´du przewidziane w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o s∏u˝bie
cywilnej w stosunku do cz∏onków korpusu s∏u˝by
cywilnej zatrudnionych w izbach celnych i urz´dach
celnych wykonuje dyrektor izby celnej.
3. Zadania kierownika urz´du wobec funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w komórkach organizacyjnych
w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra wykonuje Szef
S∏u˝by Celnej. Kierownikiem urz´du dla jednostek organizacyjnych okreÊlonych w art. 22 pkt 2 i 3, w rozumieniu ustawy, jest dyrektor izby celnej.
4. W sprawach zwiàzanych z pe∏nieniem s∏u˝by
oraz zatrudnieniem w jednostkach organizacyjnych
okreÊlonych w art. 22 pkt 2 i 3 w∏aÊciwym do podejmowania rozstrzygni´ç jest kierownik urz´du, chyba
˝e ustawa stanowi inaczej.
Art. 25. W sprawach okreÊlonych w rozdzia∏ach 7—11 ustawy, organami wy˝szego stopnia sà:
1) w stosunku do naczelnika urz´du celnego — dyrektor izby celnej;
2) w stosunku do dyrektora izby celnej — Szef S∏u˝by Celnej.
Art. 26. 1. Stanowiska:
1) Szefa S∏u˝by Celnej,
2) zast´pcy Szefa S∏u˝by Celnej,
3) dyrektora departamentu w urz´dzie obs∏ugujàcym
ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych,
4) zast´pcy dyrektora departamentu w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych,
5) dyrektora izby celnej,
6) zast´pcy dyrektora izby celnej,
7) naczelnika urz´du celnego,
8) zast´pcy naczelnika urz´du celnego
— sà wy˝szymi stanowiskami kierowniczymi w jednostkach organizacyjnych.
2. Stanowiska, które wià˝à si´ ze zwierzchnictwem
s∏u˝bowym sà stanowiskami kierowniczymi w jednostkach organizacyjnych.
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3. Funkcjonariusz mo˝e ubiegaç si´ o stanowisko
dyrektora departamentu i jego zast´pcy w urz´dzie
obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych, obsadzane odpowiednio zgodnie
z przepisami ustawy o s∏u˝bie cywilnej.
Art. 27. 1. Szefa S∏u˝by Celnej — podsekretarza
stanu w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych — powo∏uje i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.

Poz. 1323

7. Naczelnika urz´du celnego powo∏uje i odwo∏uje
Szef S∏u˝by Celnej na wniosek dyrektora izby celnej.
8. Zast´pc´ naczelnika urz´du celnego powo∏uje
i odwo∏uje dyrektor izby celnej na wniosek naczelnika
urz´du celnego.
9. Na stanowiska, o których mowa w art. 26
ust. 1 pkt 5—8, mo˝e byç powo∏ana osoba, która spe∏nia nast´pujàce kryteria:
1) ma obywatelstwo polskie;

2. Zast´pc´ Szefa S∏u˝by Celnej powo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych na wniosek Szefa S∏u˝by Celnej, z korpusu genera∏ów S∏u˝by Celnej lub korpusu oficerów starszych
S∏u˝by Celnej.

2) korzysta z pe∏ni praw publicznych;

3. Na stanowisko Szefa S∏u˝by Celnej mo˝e byç
powo∏ana osoba, która spe∏nia nast´pujàce kryteria:

5) ma co najmniej czteroletnie doÊwiadczenie w zakresie obejmujàcym zagadnienia celne lub podatkowe;

1) ma obywatelstwo polskie;

3) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem sàdu
za przest´pstwo umyÊlne lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe;
4) ma wy˝sze wykszta∏cenie magisterskie;

2) korzysta z pe∏ni praw publicznych;

6) ma co najmniej czteroletni okres s∏u˝by w S∏u˝bie
Celnej;

3) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem sàdu
za przest´pstwo umyÊlne lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe;

7) ma nieposzlakowanà opini´;

4) ma wy˝sze wykszta∏cenie magisterskie;
5) ma co najmniej czteroletnie doÊwiadczenie w zakresie obejmujàcym zagadnienia celne lub podatkowe;
6) ma co najmniej czteroletni okres zatrudnienia
w organach administracji publicznej, w tym co
najmniej trzyletnie doÊwiadczenie na stanowisku
kierowniczym;
7) ma nieposzlakowanà opini´;
8) daje r´kojmi´ nale˝ytego wykonywania zadaƒ.
4. Na stanowisko zast´pcy Szefa S∏u˝by Celnej
mo˝e byç powo∏ana osoba, która spe∏nia nast´pujàce
kryteria:
1) ma obywatelstwo polskie;
2) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
3) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem sàdu
za przest´pstwo umyÊlne lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe;

8) ma wiedz´ zawodowà odpowiadajàcà zakresowi
zadaƒ wykonywanych na danym stanowisku;
9) ma zdolnoÊci organizatorskie oraz predyspozycje
do kierowania zespo∏ami ludzkimi;
10) daje r´kojmi´ nale˝ytego wykonywania zadaƒ.
10. Na stanowiska, o których mowa w art. 26
ust. 1 pkt 5—8, powo∏uje si´ funkcjonariuszy z korpusów oficerów S∏u˝by Celnej, o których mowa
w art. 115 ust. 1 pkt 4 i 5, lub korpusu genera∏ów S∏u˝by Celnej, o którym mowa w art. 115 ust. 1 pkt 6.
11. Do powo∏ywania na stanowiska, o których mowa w art. 26 ust. 2 i odwo∏ywania z tych stanowisk
w∏aÊciwy jest kierownik urz´du. Powo∏anie na te stanowiska nast´puje z korpusu aspirantów S∏u˝by Celnej, o którym mowa w art. 115 ust. 1 pkt 3, korpusów
oficerów S∏u˝by Celnej lub korpusu genera∏ów S∏u˝by
Celnej albo cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej.
Art. 28. 1. Dobór kandydatów na stanowiska,
o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5—8, jest dokonywany w drodze rekrutacji, na którà sk∏ada si´:
1) rozmowa kwalifikacyjna;

4) ma wy˝sze wykszta∏cenie magisterskie;

2) test wiedzy;

5) ma co najmniej czteroletni okres s∏u˝by w S∏u˝bie
Celnej, w tym co najmniej trzyletnie doÊwiadczenie na stanowisku kierowniczym;

3) ustalenie zdolnoÊci organizatorskich oraz predyspozycji do kierowania zespo∏ami ludzkimi.

6) ma nieposzlakowanà opini´;
7) daje r´kojmi´ nale˝ytego wykonywania zadaƒ.
5. Dyrektora izby celnej powo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych na
wniosek Szefa S∏u˝by Celnej.
6. Zast´pc´ dyrektora izby celnej powo∏uje i odwo∏uje Szef S∏u˝by Celnej na wniosek dyrektora izby celnej.

2. W wyniku rekrutacji wy∏ania si´ nie wi´cej ni˝
trzech kandydatów, spoÊród których mo˝e nastàpiç
powo∏anie.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
tryb rekrutacji, sposób badania zdolnoÊci i predyspozycji, o których mowa w ust. 1 pkt 3, a tak˝e zakres
tematyczny testu wiedzy, majàc na uwadze sprawne
przeprowadzenie rekrutacji oraz wybór w∏aÊciwego
kandydata.
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Art. 29. 1. W przypadku zwolnienia stanowiska dyrektora izby celnej, minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, do czasu powo∏ania dyrektora izby
celnej, powierza pe∏nienie obowiàzków, na okres nie
d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, jednemu z jego zast´pców.
2. W przypadku zwolnienia stanowiska naczelnika
urz´du celnego, Szef S∏u˝by Celnej, do czasu powo∏ania naczelnika urz´du celnego, powierza pe∏nienie
obowiàzków, na okres nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, jednemu z jego zast´pców.
3. W przypadku zwolnienia stanowiska zast´pcy
dyrektora izby celnej, Szef S∏u˝by Celnej, do czasu powo∏ania zast´pcy dyrektora izby celnej, powierza pe∏nienie obowiàzków, na okres nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, funkcjonariuszowi z korpusów oficerów S∏u˝by
Celnej lub cz∏onkowi korpusu s∏u˝by cywilnej.
4. W przypadku zwolnienia stanowiska zast´pcy
naczelnika urz´du celnego, dyrektor izby celnej, do
czasu powo∏ania zast´pcy naczelnika urz´du celnego,
powierza pe∏nienie obowiàzków, na okres nie d∏u˝szy
ni˝ 6 miesi´cy, funkcjonariuszowi z korpusów oficerów S∏u˝by Celnej lub cz∏onkowi korpusu s∏u˝by
cywilnej.
5. W przypadku czasowej niemo˝noÊci pe∏nienia
s∏u˝by na stanowisku dyrektora izby celnej, do czasu
ustania przeszkody w pe∏nieniu s∏u˝by na tym stanowisku, minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych powierza pe∏nienie obowiàzków dyrektora izby
celnej jednemu z jego zast´pców.

Poz. 1323

3) regulujàcych urzàdzanie i prowadzenie gier i zak∏adów wzajemnych, o których mowa w ustawie
z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zak∏adach wzajemnych oraz zgodnoÊç tej dzia∏alnoÊci z udzielonym
zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem.
3. Kontroli podlega równie˝:
1) prawid∏owoÊç i terminowoÊç wp∏at podatku akcyzowego od niektórych wyrobów okreÊlonych
w przepisach odr´bnych oraz podatku od gier;
2) rodzaj paliwa w zbiornikach pojazdów lub innych
Êrodków przewozowych;
3) przystosowanie zak∏adów produkcyjnych do rejestrowania i stosowania receptur zarejestrowanych
we w∏aÊciwej agencji p∏atniczej ustanowionej
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r.
o uruchamianiu Êrodków pochodzàcych z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz
z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 93, poz. 890);
4) stosowanie receptur, o których mowa w pkt 3,
oraz prawid∏owoÊç deklaracji dotyczàcych surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów
wywo˝onych z refundacjà wywozowà;
5) dzia∏alnoÊç zak∏adów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie prawid∏owoÊci deklaracji dotyczàcych surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywo˝onych z wnioskiem o refundacj´ wywozowà;

6. W przypadku czasowej niemo˝noÊci pe∏nienia
s∏u˝by na stanowisku naczelnika urz´du celnego, do
czasu ustania przeszkody w pe∏nieniu s∏u˝by na tym
stanowisku, Szef S∏u˝by Celnej powierza pe∏nienie
obowiàzków naczelnika urz´du celnego jednemu z jego zast´pców.

6) prawid∏owoÊç wyp∏aty refundacji wywozowych
przyznawanych w przypadku wywozu produktów
rolnych do paƒstw trzecich, realizowanych w ramach finansowania wspólnej polityki rolnej, zgodnie z rozporzàdzeniem (WE) nr 485/2008 i na zasadach w nim okreÊlonych;

Rozdzia∏ 3

7) wywóz i przywóz na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej towarów podlegajàcych ograniczeniom
lub zakazom;

Kontrola wykonywana przez S∏u˝b´ Celnà
Art. 30. 1. Kontrola wykonywana przez S∏u˝b´ Celnà polega na sprawdzeniu prawid∏owoÊci przestrzegania przepisów prawa przez zobowiàzane do tego
osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemajàce osobowoÊci prawnej, zwane dalej
„podmiotami podlegajàcymi kontroli”, w zakresie,
o którym mowa w ust. 2 i 3.
2. Kontroli podlega przestrzeganie przepisów:
1) prawa celnego oraz innych przepisów zwiàzanych
z przywozem i wywozem towarów w obrocie mi´dzy obszarem celnym Wspólnoty Europejskiej
a paƒstwami trzecimi, w szczególnoÊci przepisów
dotyczàcych towarów obj´tych ograniczeniami
lub zakazami;
2) prawa podatkowego w zakresie produkcji, przemieszczania i zu˝ycia wyrobów akcyzowych,
w szczególnoÊci ich wytwarzania, uszlachetniania,
przerabiania, ska˝ania, rozlewu, przyjmowania,
magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych
wyrobów znakami akcyzy;

8) ruch drogowy w trybie i przypadkach okreÊlonych
w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z póên. zm.20));
9) transport drogowy na zasadach okreÊlonych
w przepisach odr´bnych;
10) wykonywanie innych obowiàzków wynikajàcych
z przepisów odr´bnych, których kontrola przestrzegania nale˝y do zadaƒ organów S∏u˝by Celnej.
———————
20)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r.
Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123,
poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214,
Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320,
Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234,
poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97,
Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97,
poz. 802 i 803 i Nr 98, poz. 817.
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4. Nie podlegajà kontroli, o której mowa
w ust. 2 pkt 2, wyroby akcyzowe przeznaczone na cele specjalne okreÊlone w przepisach wydanych na
podstawie ustawy z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z póên.
zm.21)), w jednostkach podleg∏ych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Policji, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Stra˝y Granicznej, oraz
w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rzàdu oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

towym Kodeksem Celnym” oraz kontroli, o których
mowa w art. 30 ust. 3 pkt 6, organem S∏u˝by Celnej
w∏aÊciwym do przeprowadzenia kontroli jest organ
w∏aÊciwy miejscowo ze wzgl´du na siedzib´ podmiotu podlegajàcego kontroli.

5. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 2 pkt 2, podlegajà kontroli do czasu uiszczenia od wyrobów akcyzowych nale˝nego podatku akcyzowego. Ograniczenia okreÊlonego w zdaniu poprzednim nie stosuje si´
w przypadku czynnoÊci dotyczàcych wyrobów korzystajàcych ze zwolnienia albo wyrobów opodatkowanych ze wzgl´du na przeznaczenie stawkà podatku akcyzowego ni˝szà od stawki maksymalnej dla danej
grupy wyrobów oraz czynnoÊci dokonywanych przez
podmioty dokonujàce obrotu wyrobami akcyzowymi.

Art. 32. 1. Funkcjonariusze wykonujàcy kontrole
sà uprawnieni do:

6. Kontrola, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, mo˝e
byç wykonywana jako kontrola sta∏a polegajàca na
wykonywaniu przez funkcjonariusza czynnoÊci kontrolnych w sposób ciàg∏y w komórce organizacyjnej
utworzonej przez naczelnika urz´du celnego na terenie podmiotu podlegajàcego kontroli.

2) ˝àdania zamkni´cia dokumentacji dotyczàcej towarów i czynnoÊci podlegajàcych kontroli w celu
umo˝liwienia porównania rzeczywistego stanu ze
stanem ewidencyjnym;

7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób i warunki
wykonywania kontroli, o której mowa w ust. 2
pkt 1 w odniesieniu do okr´tów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposa˝enia i sprz´tu jednostek wojskowych, a tak˝e wyposa˝enia
i sprz´tu jednostek organizacyjnych resortu spraw
wewn´trznych i administracji, majàc na uwadze
uproszczenie czynnoÊci kontrolnych podejmowanych
wobec tego rodzaju towarów oraz zapewnienie skutecznoÊci kontroli.
Art. 31. 1. Kontrole przeprowadza w∏aÊciwy miejscowo organ S∏u˝by Celnej. Organ S∏u˝by Celnej w∏aÊciwy w dniu wszcz´cia kontroli pozostaje w∏aÊciwy
chocia˝by nastàpi∏o zdarzenie powodujàce zmian´
w∏aÊciwoÊci.
2. W przypadku kontroli, o której mowa w art. 78
ust. 2 rozporzàdzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia
12 paêdziernika 1992 r. ustanawiajàcego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992,
str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307 22)), zwanym dalej „Wspólno———————
21)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91,
poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537,
z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157,
poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r.
Nr 171, poz. 1207, z 2008 r. Nr 110, poz. 707, Nr 209,
poz. 1318 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97,
Nr 85, poz. 716 i Nr 166, poz. 1317.
22) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. Urz. UE L 09 z 15.01.2004, L 117 z 04.05.2005, L 354
z 14.12.2006, L 363 z 20.12.2006.

3. Kontrole mogà wykonywaç funkcjonariusze pe∏niàcy s∏u˝b´ w jednostce organizacyjnej w∏aÊciwej do
przeprowadzenia kontroli oraz funkcjonariusze pe∏niàcy s∏u˝b´ w innych jednostkach organizacyjnych upowa˝nieni przez w∏aÊciwy organ S∏u˝by Celnej.

1) ˝àdania udost´pniania akt, ksiàg i wszelkiego rodzaju ewidencji i dokumentów zwiàzanych
z przedmiotem kontroli, w tym dokumentów elektronicznych, oraz do sporzàdzania z nich odpisów,
kopii, wyciàgów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej;

3) legitymowania lub ustalania w inny sposób to˝samoÊci osób;
4) przeszukiwania osób i pomieszczeƒ, w tym z u˝yciem urzàdzeƒ technicznych i psów s∏u˝bowych;
5) przes∏uchiwania Êwiadków;
6) zasi´gania opinii bieg∏ych;
7) dokonywania ogl´dzin;
8) badania towarów, surowców, pó∏produktów i wyrobów, w tym pobrania próbek towarów, surowców, pó∏produktów i wyrobów gotowych w celu
ich zbadania;
9) przeprowadzania rewizji towarów, wyrobów
i Êrodków transportu, w tym z u˝yciem urzàdzeƒ
technicznych i psów s∏u˝bowych;
10) ˝àdania powtórzenia, je˝eli to mo˝liwe, ka˝dej
czynnoÊci, w wyniku której uzyskuje si´ dane
o przyjmowanych, wydawanych lub wprowadzanych do procesu produkcyjnego surowcach, materia∏ach, produkcji w toku i pó∏produktach oraz
uzyskanych produktach, wyrobach gotowych
i wysokoÊci strat produkcyjnych;
11) nak∏adania zamkni´ç urz´dowych na urzàdzenia,
pomieszczenia, naczynia oraz Êrodki transportu;
12) uczestniczenia w podlegajàcych kontroli czynnoÊciach, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2;
13) przeprowadzania w uzasadnionych przypadkach,
w drodze eksperymentu, doÊwiadczenia lub odtworzenia mo˝liwoÊci gry na automacie, gry na
automacie o niskich wygranych lub gry na innym
urzàdzeniu;
14) zabezpieczania zebranych dowodów;
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15) sporzàdzania szkiców, filmowania i fotografowania oraz dokonywania nagraƒ dêwi´kowych;
16) zatrzymywania i kontrolowania Êrodków transportu oraz statków w rozumieniu ustawy z dnia
18 wrzeÊnia 2001 r. — Kodeks morski (Dz. U.
Nr 138, poz. 1545, z póên. zm.23)) i ustawy z dnia
21 grudnia 2000 r. o ˝egludze Êródlàdowej (Dz. U.
z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z póên. zm.24));
17) zbierania niezb´dnych materia∏ów w zakresie kontroli.
2. Funkcjonariusze sà upowa˝nieni do wst´pu
i poruszania si´ po terenie podmiotu podlegajàcego
kontroli bez potrzeby uzyskania przepustki oraz nie
podlegajà rewizji osobistej przewidzianej w regulaminie wewn´trznym tego podmiotu. Funkcjonariusze
podlegajà przepisom o bezpieczeƒstwie i higienie pracy obowiàzujàcym ten podmiot.
3. Funkcjonariusze sà uprawnieni do wydawania
osobom poleceƒ okreÊlonego zachowania si´, w granicach niezb´dnych do wykonania czynnoÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4, 9 i 16, albo w celu unikni´cia bezpoÊredniego zagro˝enia bezpieczeƒstwa
osób lub mienia.
4. Je˝eli nie ma mo˝liwoÊci korzystania z dróg,
funkcjonariusze sà uprawnieni do przebywania i poruszania si´ po gruntach bez uzyskiwania zgody ich w∏aÊcicieli lub u˝ytkowników w czasie bezpoÊredniego
poÊcigu, równie˝ z u˝yciem psa s∏u˝bowego, przy
czym za wyrzàdzone szkody przys∏uguje odszkodowanie wed∏ug zasad prawa cywilnego.
Art. 33. 1. Podmioty podlegajàce kontroli sà obowiàzane zapewniç warunki i Êrodki do sprawnego
przeprowadzenia kontroli, w tym:
1) umo˝liwiaç wglàd w dokumenty i ewidencje obj´te zakresem kontroli, a zw∏aszcza dokumenty handlowe, ksi´gowe i finansowe, nawet je˝eli majà
one charakter poufny, w tym dokumenty elektroniczne;
2) udzielaç niezb´dnej pomocy technicznej, je˝eli dokumenty lub ewidencje b´dàce przedmiotem kontroli zosta∏y sporzàdzone z zastosowaniem technik
elektronicznego przetwarzania danych;
3) przedstawiaç na ˝àdanie funkcjonariusza urz´dowe t∏umaczenie na j´zyk polski dokumentów majàcych znaczenie dla kontroli, sporzàdzonych w j´zyku obcym;
4) umo˝liwiaç sporzàdzanie kopii dokumentów;
5) udost´pniaç towary, urzàdzenia oraz Êrodki transportu oraz zapewniç dost´p do pomieszczeƒ oraz
innych miejsc b´dàcych przedmiotem kontroli;
———————
23)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277,
z 2004 r. Nr 93, poz. 895 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 155, poz. 1298 oraz z 2009 r. Nr 95, poz. 789.
24) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176,
poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057 oraz z 2009 r. Nr 98,
poz. 818.

Poz. 1323

6) wydawaç za pokwitowaniem towary lub dokumenty, je˝eli funkcjonariusz uzna za niezb´dne
przeprowadzenie ich dalszej analizy lub dok∏adniejszej kontroli;
7) umo˝liwiaç zbadanie towarów, surowców, pó∏produktów i wyrobów gotowych, w tym przez pobranie ich próbek;
8) przeprowadzaç na ˝àdanie funkcjonariusza inwentaryzacj´ w zakresie niezb´dnym na potrzeby kontroli;
9) udost´pniaç w niezb´dnym zakresie Êrodki ∏àcznoÊci, a tak˝e inne urzàdzenia techniczne, je˝eli sà
one niezb´dne do wykonania kontroli;
10) umo˝liwiaç sporzàdzanie szkiców, filmowanie
i fotografowanie oraz dokonywanie nagraƒ dêwi´kowych;
11) zapewniaç warunki do wykonywania czynnoÊci
kontrolnych, w tym — w miar´ posiadanych mo˝liwoÊci — samodzielne pomieszczenie odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynnoÊci i liczby
funkcjonariuszy je wykonujàcych i miejsce do
przechowywania dokumentów, spe∏niajàce wymagania przepisów bezpieczeƒstwa i higieny pracy.
2. Podmiot podlegajàcy kontroli jest obowiàzany
udzielaç wszelkich wyjaÊnieƒ w sprawach obj´tych
zakresem kontroli.
3. Osoby upowa˝nione do reprezentowania lub
prowadzenia spraw podmiotu podlegajàcego kontroli, pracownicy oraz osoby wspó∏dzia∏ajàce z tym podmiotem sà obowiàzane udzielaç wyjaÊnieƒ dotyczàcych przedmiotu kontroli, wynikajàcych z zakresu wykonywanych czynnoÊci lub zadaƒ.
4. Osoba posiadajàca towary podlegajàce kontroli
jest obowiàzana na jej koszt do wykonywania czynnoÊci umo˝liwiajàcych przeprowadzenie kontroli,
w szczególnoÊci do roz∏adowania, okazania oraz za∏adowania towaru po zakoƒczeniu czynnoÊci kontrolnych.
Art. 34. 1. Na potrzeby kontroli, podmioty:
1) wykonujàce czynnoÊci, o których mowa w art. 30
ust. 2 pkt 2, sà obowiàzane zapewniç warunki
i Êrodki do sprawnego przeprowadzania kontroli,
w tym:
a) przes∏aç w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego, co najmniej na 14 dni przed rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci w tym zakresie, zg∏oszenie
oraz dokumentacj´ dotyczàcà tej dzia∏alnoÊci,
a w przypadku wznowienia dzia∏alnoÊci, po
przerwie trwajàcej d∏u˝ej ni˝ 3 miesiàce — zg∏oszenie dotyczàce wznowienia tej dzia∏alnoÊci,
b) przygotowaç i oznaczyç urzàdzenia, pomieszczenia i naczynia s∏u˝àce do tej dzia∏alnoÊci,
c) przechowywaç w oddzielnych naczyniach i pomieszczeniach wyroby podlegajàce kontroli,
d) dostosowaç urzàdzenia, pomieszczenia i naczynia, o których mowa w lit. b, do nak∏adania
zamkni´ç urz´dowych, a ponadto dostarczyç
potrzebnà iloÊç materia∏ów do ich na∏o˝enia,
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e) zapewniç odczynniki i sprz´t techniczny oraz —
w przypadkach przewidzianych przez przepisy
odr´bne — legalizowane przyrzàdy pomiarowe,
niezb´dne do kontroli iloÊci i jakoÊci surowców,
pó∏produktów i wyrobów gotowych,

h) zg∏aszaç niezw∏ocznie w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego przypadki zdarzeƒ zwiàzanych z dzia∏aniem lub stanem urzàdzeƒ do gier
obj´tych kontrolà mogàcych mieç wp∏yw na
urzàdzanie gier,

f) informowaç w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego o terminach czynnoÊci podlegajàcych
kontroli,

i) zapewniç mo˝liwoÊç przeprowadzenia czynnoÊci, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 13.

h) prowadziç dokumentacj´ zwiàzanà z dzia∏alnoÊcià podlegajàcà kontroli,

2. Podmioty podlegajàce kontroli sà odpowiedzialne za stan pomieszczeƒ, urzàdzeƒ i naczyƒ s∏u˝àcych
do wykonywania dzia∏alnoÊci w zakresie okreÊlonym
w ust. 1 oraz w art. 33 ust. 1, oraz za stan na∏o˝onych
na nie zamkni´ç urz´dowych.

i) dokonaç, na ˝àdanie funkcjonariusza, zamkni´cia prowadzonej w tym zakresie dokumentacji
w celu umo˝liwienia porównania rzeczywistego
stanu ze stanem ewidencyjnym,

Art. 35. Koszty zwiàzane z realizacjà obowiàzków
okreÊlonych w art. 33 ust. 1, z wyjàtkiem obowiàzków
wskazanych w art. 33 ust. 1 pkt 4 i 9, oraz w art. 34 obcià˝ajà podmioty podlegajàce kontroli.

g) przeprowadzaç czynnoÊci podlegajàce kontroli
w obecnoÊci funkcjonariusza,

j) zg∏aszaç niezw∏ocznie w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego przypadki zniszczenia lub
kradzie˝y wyrobów obj´tych kontrolà, a tak˝e
zniszczenia znaków akcyzy,
k) zg∏aszaç w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego zamiar zniszczenia wyrobów podlegajàcych kontroli, nieprzydatnych do spo˝ycia, dalszego przerobu lub zu˝ycia, na co najmniej
3 dni przed zamierzonym terminem ich zniszczenia,
l) zg∏aszaç niezw∏ocznie w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego przypadki zdarzeƒ zwiàzanych z dzia∏aniem lub stanem urzàdzeƒ, pomieszczeƒ i naczyƒ, o których mowa w lit. c,
wskazujàcych na niebezpieczeƒstwo strat lub
zniszczenia wyrobów akcyzowych obj´tych
kontrolà;
2) urzàdzajàce i prowadzàce gry lub zak∏ady wzajemne, na podstawie ustawy, o której mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d, sà obowiàzane zapewniç
warunki i Êrodki do sprawnego przeprowadzania
kontroli, w tym:

Art. 36. 1. Kontrola w siedzibie, w miejscu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz miejscu zamieszkania podmiotu podlegajàcego kontroli jest wykonywana po dor´czeniu upowa˝nienia organu S∏u˝by Celnej do przeprowadzenia kontroli oraz okazaniu
legitymacji s∏u˝bowej, z zastrze˝eniem ust. 2—5.
2. Kontrole:
1) na drogach publicznych lub drogach wewn´trznych, na morskich wodach wewn´trznych, morzu
terytorialnym lub wodach Êródlàdowych oraz
w miejscach innych ni˝ okreÊlone w ust. 1, w przypadku kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 2
i art. 30 ust. 3 pkt 2 i 7,
2) dokonywane poza punktem sta∏ej lokalizacji
(sprzeda˝ obwoêna i obnoÊna na targowiskach —
w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op∏atach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z póên. zm.25)),
3) w podmiotach, w których przeprowadzono urz´dowe sprawdzenie, o którym mowa w art. 64,

a) przes∏aç w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego, przed rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci w tym
zakresie, zg∏oszenie oraz dokumentacj´ dotyczàcà tej dzia∏alnoÊci, a w przypadku wznowienia dzia∏alnoÊci po przerwie trwajàcej d∏u˝ej ni˝
3 miesiàce — zg∏oszenie dotyczàce wznowienia
tej dzia∏alnoÊci,

4) w podmiotach innych ni˝ okreÊlone w pkt 3 podlegajàcych kontroli, w przypadku gdy czynnoÊci sà
przeprowadzane w oparciu o zg∏oszenie dokonane
na podstawie przepisów wydanych na podstawie
art. 50 i 51 oraz w przypadku gdy obowiàzek ich
przeprowadzenia w okreÊlonym czasie wynika
z przepisów prawa

b) przygotowaç i oznaczyç urzàdzenia s∏u˝àce do
tej dzia∏alnoÊci,

— sà wykonywane na podstawie okazywanych przez
funkcjonariusza legitymacji s∏u˝bowej oraz imiennego upowa˝nienia do wykonywania kontroli. W przypadku gdy kontrole, o których mowa w pkt 1—3, wykonuje umundurowany funkcjonariusz, legitymacja
s∏u˝bowa i upowa˝nienie sà okazywane na ˝àdanie
podmiotu podlegajàcego kontroli.

c) dostosowaç urzàdzenia do nak∏adania zamkni´ç urz´dowych, a ponadto dostarczyç potrzebne materia∏y do na∏o˝enia zamkni´ç urz´dowych,
d) przeprowadzaç czynnoÊci podlegajàce kontroli
równie˝ w obecnoÊci funkcjonariusza,
e) prowadziç dokumentacj´ zwiàzanà z prowadzeniem dzia∏alnoÊci podlegajàcej kontroli,
f) informowaç w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego o czynnoÊciach podlegajàcych kontroli,
g) zg∏aszaç, nie póêniej ni˝ w terminie 2 dni od
dnia wystàpienia zdarzenia, w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego przypadki zniszczenia lub kradzie˝y urzàdzeƒ do gier,

3. CzynnoÊci kontrolne w urz´dzie celnym, miejscu wyznaczonym lub uznanym przez organ celny sà
wykonywane przez umundurowanego funkcjonariusza wyposa˝onego w znak identyfikacji osobistej.
———————
25)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251,
poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730
i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458.
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4. W przypadku podejrzenia, ˝e nie sà przestrzegane przepisy okreÊlone w art. 30 ust. 2 i okolicznoÊci
faktyczne uzasadniajà niezw∏oczne przeprowadzenie
kontroli, jest ona wykonywana na podstawie legitymacji s∏u˝bowej.
5. W przypadku kontroli w miejscach okreÊlonych
w ust. 2 pkt 2 i kontroli, o których mowa w ust. 4, gdy
podmiot podlegajàcy kontroli jest przedsi´biorcà, który wskaza∏ adres do dor´czeƒ w kraju, upowa˝nienie,
o którym mowa w ust. 1, dor´cza si´ w terminie 7 dni
od dnia podj´cia kontroli. W przypadku braku adresu
lub gdy wskazany adres okaza∏ si´ nieprawdziwy upowa˝nienie z∏o˝one do akt kontroli uznaje si´ za dor´czone.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory upowa˝nieƒ do wykonywania kontroli, o której mowa
w ust. 1 i 2, uwzgl´dniajàc miejsca wykonywania
czynnoÊci kontrolnych i ich charakter oraz wymogi
dotyczàce treÊci upowa˝nieƒ wynikajàce z przepisów
odr´bnych.
Art. 37. 1. Je˝eli podmiotem podlegajàcym kontroli jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niemajàca osobowoÊci prawnej, upowa˝nienie jest
dor´czane, a legitymacja s∏u˝bowa jest okazywana
cz∏onkom zarzàdu, wspólnikowi lub innej osobie upowa˝nionej do reprezentowania lub prowadzenia
spraw podmiotu podlegajàcego kontroli, z zastrze˝eniem ust. 3.
2. Dor´czenie upowa˝nienia osobom, o których
mowa w ust. 1, jest równoznaczne z zawiadomieniem
o rozpocz´ciu kontroli.
3. W przypadku kontroli, o których mowa w art. 36
ust. 2, legitymacj´ s∏u˝bowà i upowa˝nienie okazuje
si´, gdy jest to wymagane, odpowiednio osobie:
1) która dysponuje towarem, wyrobami lub urzàdzeniami, lub dysponuje dokumentami dotyczàcymi
towarów, wyrobów lub urzàdzeƒ podlegajàcych
kontroli;
2) która dysponuje Êrodkiem transportu, którym sà
przemieszczane towary lub osoby;
3) wykonujàcej bàdê odpowiedzialnej za wykonywanie czynnoÊci podlegajàcych kontroli.
4. W przypadku nieobecnoÊci osób wymienionych
w ust. 3, czynnoÊci kontrolne sà wykonywane w obecnoÊci przywo∏anego Êwiadka, chyba ˝e uniemo˝liwia∏oby to lub znacznie utrudnia∏o wykonywanie czynnoÊci kontrolnych.
5. Z czynnoÊci kontrolnych wykonywanych podczas nieobecnoÊci osób upowa˝nionych przez podmiot podlegajàcy kontroli lub osób wymienionych
w ust. 3 i 4 sporzàdza si´ protokó∏, który niezw∏ocznie
dor´cza si´ podmiotowi podlegajàcemu kontroli.
Art. 38. 1. CzynnoÊci kontrolne w miejscach, o których mowa w art. 36 ust. 1, wykonuje si´ w obecnoÊci
osoby fizycznej podlegajàcej kontroli lub osoby przez
nià upowa˝nionej, chyba ˝e zrezygnuje ona z prawa
uczestniczenia w czynnoÊciach kontrolnych. Je˝eli
podmiotem podlegajàcym kontroli jest osoba prawna
lub jednostka organizacyjna niemajàca osobowoÊci
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prawnej, czynnoÊci kontrolne wykonuje si´ w obecnoÊci osób upowa˝nionych przez podmiot podlegajàcy
kontroli.
2. OÊwiadczenie o rezygnacji z prawa uczestnictwa w czynnoÊciach kontrolnych sk∏ada si´ w formie
pisemnej. W razie odmowy z∏o˝enia pisemnego
oÊwiadczenia funkcjonariusz dokonuje odpowiedniej
adnotacji w protokole z przeprowadzonej czynnoÊci.
3. W przypadku gdy podczas kontroli w miejscu
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej nie ma osoby
upowa˝nionej do reprezentowania podmiotu podlegajàcego kontroli, przepisy art. 36 ust. 4 i art. 37
ust. 4 i 5 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 39. 1. Funkcjonariusze mogà wykonywaç
czynnoÊci kontrolne w zakresie okreÊlonym w art. 30
ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 i 7 oraz w zakresie przemieszczania i obrotu wyrobami akcyzowymi, okreÊlonymi
w odr´bnych przepisach, w ka˝dym miejscu znajdujàcym si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub —
je˝eli umowy mi´dzynarodowe tak stanowià — poza
nim. W zakresie kontroli, o których mowa w art. 30
ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 7 funkcjonariusze mogà
w szczególnoÊci podejmowaç czynnoÊci kontrolne
wobec towaru znajdujàcego si´ na terytorium kraju
w celu ustalenia, czy towar zosta∏ wprowadzony na
obszar celny Wspólnoty Europejskiej lub Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami prawa.
2. W przypadku kontroli w zakresie innym ni˝ okreÊlony w ust. 1, czynnoÊci kontrolne mogà byç prowadzone w siedzibie podmiotu podlegajàcego kontroli
oraz w innych miejscach zwiàzanych z prowadzonà
przez niego dzia∏alnoÊcià w tym w lokalu mieszkalnym lub w miejscach, w których mogà si´ znajdowaç
urzàdzenia, towary lub dokumenty dotyczàce urzàdzeƒ, towarów lub czynnoÊci podlegajàcych kontroli.
3. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1 czynnoÊci
kontrolne mogà byç przeprowadzane w lokalu mieszkalnym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, ˝e
znajduje si´ w nim towar lub dokumenty dotyczàce
towaru, którego rodzaj lub iloÊç wskazujà na przeznaczenie do dzia∏alnoÊci gospodarczej i który zosta∏
wprowadzony na obszar celny Wspólnoty Europejskiej z naruszeniem przepisów oraz w przypadku gdy
czynnoÊci kontrolne dotyczà towarów pozostajàcych
pod dozorem celnym. Przepisy Kodeksu post´powania karnego o przeszukaniu stosuje si´ odpowiednio.
4. CzynnoÊci kontrolne mogà byç prowadzone
równie˝ w przypadku gdy podmiot podlegajàcy kontroli dokonuje czynnoÊci podlegajàcych kontroli bez
zachowania warunków oraz form okreÊlonych przepisami prawa.
Art. 40. 1. Z przeprowadzonych czynnoÊci kontrolnych funkcjonariusz sporzàdza protoko∏y, w szczególnoÊci z:
1) kontroli dokumentów i ewidencji;
2) zabezpieczenia dowodów;
3) rewizji;
4) przes∏uchania Êwiadków;
5) pobierania próbek towarów i wyrobów oraz ich
badania.
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2. Funkcjonariusz jest obowiàzany zapoznaç osob´ obecnà przy czynnoÊciach kontrolnych z treÊcià
protoko∏ów.
3. Protoko∏y, o których mowa w ust. 1, podpisujà
funkcjonariusze i osoby obecne przy czynnoÊciach
kontrolnych. Je˝eli osoba obecna przy czynnoÊciach
kontrolnych odmówi podpisania protoko∏ów, funkcjonariusz jest obowiàzany zamieÊciç w protokole odpowiednià adnotacj´.
4. Protoko∏y z czynnoÊci kontrolnych wykonywanych w miejscach, o których mowa w art. 36 ust. 2 i 3,
sà sporzàdzane jedynie w przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci oraz na ˝àdanie podmiotu podlegajàcego kontroli, chyba ˝e czynnoÊci te zosta∏y udokumentowane w sposób okreÊlony w przepisach odr´bnych.
Art. 41. Z zastrze˝eniem przepisów odr´bnych, rewizji nie podlegajà:
1) na zasadzie wzajemnoÊci:
a) towary przeznaczone dla obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urz´dów konsularnych oraz misji specjalnych w Rzeczypospolitej
Polskiej, a tak˝e organizacji mi´dzynarodowych
majàcych siedziby lub placówki w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) towary przeznaczone dla osób korzystajàcych
z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych,
c) opatrzone piecz´cià urz´dowà przedstawicielstwa dyplomatycznego, urz´du konsularnego,
ministerstwa spraw zagranicznych obcego paƒstwa lub piecz´cià urz´dowà misji specjalnej
albo organizacji lub instytucji, która misj´ ustanowi∏a, przesy∏ki urz´dowe przesy∏ane do obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urz´dów konsularnych i misji specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz opatrzone takà piecz´cià przesy∏ki przez nie wysy∏ane;
2) opatrzone piecz´cià urz´dowà przesy∏ki przesy∏ane mi´dzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej a polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi, urz´dami konsularnymi i misjami specjalnymi za granicà.
Art. 42. 1. Zamkni´cia urz´dowe, o których mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 11, sà nak∏adane w szczególnoÊci,
gdy jest to niezb´dne do:
1) zapewnienia przestrzegania warunków procedury
celnej, do której towar zosta∏ zg∏oszony;
2) zabezpieczenia urzàdzeƒ, pomieszczeƒ i naczyƒ
wykorzystywanych do prowadzenia dzia∏alnoÊci
podlegajàcej kontroli;
3) zabezpieczenia dokumentacji zwiàzanej z urzàdzeniami, wyrobami i towarami lub czynnoÊciami
podlegajàcymi kontroli;
4) zapewnienia to˝samoÊci wyrobów w procedurze
zawieszenia poboru podatku akcyzowego.
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2. Zamkni´cia urz´dowe mogà zostaç usuni´te lub
zniszczone wy∏àcznie przez organ S∏u˝by Celnej lub za
jego zgodà, z zastrze˝eniem ust. 4, chyba ˝e w nast´pstwie niedajàcych si´ przewidzieç okolicznoÊci ich
usuni´cie lub zniszczenie oka˝e si´ niezb´dne do zapewnienia ochrony towarów, urzàdzeƒ, Êrodków
transportu lub jest to konieczne ze wzgl´du na ryzyko
awarii lub bezpieczeƒstwo osób i mienia.
3. Ka˝da osoba b´dàca w posiadaniu wyrobu, towaru, urzàdzenia, Êrodka transportu lub osoba odpowiedzialna za wykonanie obowiàzków podlegajàcych
kontroli jest obowiàzana do niezw∏ocznego zawiadomienia organu S∏u˝by Celnej o stwierdzeniu naruszenia, usuni´cia lub zniszczenia zamkni´ç urz´dowych
bez zgody organu S∏u˝by Celnej.
4. Zamkni´cia urz´dowe mogà byç nak∏adane
i zdejmowane przez podmioty upowa˝nione przez organ S∏u˝by Celnej.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
zakres i tryb nak∏adania i zdejmowania zamkni´ç urz´dowych, rodzaje lub formy tych zamkni´ç oraz rodzaje podmiotów, o których mowa w ust. 4, i warunki które te podmioty muszà spe∏niaç, uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia bezpieczeƒstwa obrotu, to˝samoÊci
towaru, urzàdzenia oraz uniemo˝liwienie usuni´cia
zamkni´cia bez jego zniszczenia, jak równie˝ koniecznoÊç identyfikacji zamkni´ç urz´dowych nak∏adanych
przez upowa˝nione podmioty.
Art. 43. 1. W∏aÊciwy organ S∏u˝by Celnej, w drodze decyzji, mo˝e zarzàdziç na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej konwój towarów, w przypadku gdy:
1) niemo˝liwe jest na∏o˝enie zamkni´ç urz´dowych,
a zachowanie to˝samoÊci towaru jest niezb´dne
do przestrzegania warunków procedury celnej,
procedury zawieszenia poboru podatku akcyzowego lub istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e towar mo˝e zostaç usuni´ty spod dozoru celnego,
o którym mowa we wspólnotowych przepisach
celnych;
2) istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e towary nie
zostanà dostarczone do urz´du celnego albo miejsca uznanego lub wyznaczonego przez organ celny;
3) istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e towary nie
zostanà dostarczone do miejsca wskazanego
w dokumencie towarzyszàcym przesy∏ce;
4) kwota nale˝noÊci publicznoprawnych mogàcych
powstaç w zwiàzku z przewozem towarów podlegajàcych kontroli jest wy˝sza ni˝ kwota zabezpieczenia;
5) przewo˝one sà towary, których przewóz jest zwiàzany ze zwi´kszonym ryzykiem.
2. Organ S∏u˝by Celnej mo˝e zobowiàzaç osob´
odpowiedzialnà za wykonywanie czynnoÊci przewidzianych przepisami prawa celnego lub podatkowego
w zakresie przemieszczania niektórych wyrobów akcyzowych, aby okreÊlone czynnoÊci w ramach konwoju wykonywa∏y wyspecjalizowane jednostki dzia∏ajàce
w zakresie ochrony osób lub mienia.
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3. Koszty konwoju ponosi osoba odpowiedzialna
za wykonywanie obowiàzków przewidzianych przepisami prawa celnego lub podatkowego w zakresie
przemieszczania niektórych wyrobów akcyzowych.
Art. 44. 1. W∏aÊciwy organ S∏u˝by Celnej, w drodze decyzji, mo˝e zarzàdziç strze˝enie przez funkcjonariuszy towarów, w przypadku gdy:
1) towar wprowadzony na obszar celny Wspólnoty
Europejskiej na skutek nieprzewidzianych okolicznoÊci lub dzia∏ania si∏y wy˝szej nie zostanie dostarczony do urz´du celnego albo miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny;

Poz. 1323

3. Po zatrzymaniu Êrodka transportu funkcjonariusz mo˝e:
1) kontrolowaç dokumenty i dane dotyczàce Êrodka
transportu oraz osoby kierujàcej Êrodkiem transportu, jak i innych osób korzystajàcych ze Êrodka
transportu;
2) kontrolowaç dokumenty dotyczàce przewo˝onych
towarów;
3) sprawdzaç zamkni´cia urz´dowe, je˝eli z dokumentów wynika, ˝e zosta∏y one na∏o˝one;

2) towar wprowadzony na obszar celny Wspólnoty
Europejskiej wymaga prze∏adunku;

4) przeprowadzaç rewizj´ baga˝u przewo˝onego
przez kierujàcego Êrodkiem transportu i pasa˝erów;

3) towar czasowo sk∏adowany nie mo˝e zostaç przekazany do depozytu lub do magazynu czasowego
sk∏adowania;

5) dokonaç kontroli rodzaju paliwa przez pobranie
próbek paliwa ze zbiornika pojazdu lub innego
Êrodka przewozowego;

4) istnieje potrzeba prze∏adunku towaru przemieszczanego w procedurze zawieszenia poboru podatku akcyzowego.

6) dokonywaç kontroli transportu drogowego na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach;

2. W przypadku, o którym mowa w art. 43
ust. 1 pkt 1, organ S∏u˝by Celnej zamiast konwoju mo˝e zarzàdziç strze˝enie towaru.
3. Koszty strze˝enia towaru ponosi osoba odpowiedzialna za wykonywanie obowiàzków przewidzianych przepisami prawa celnego lub podatkowego
w zakresie przemieszczania niektórych wyrobów akcyzowych.
Art. 45. 1. Je˝eli nie mo˝na w inny sposób stwierdziç, czy osoba przewozi towary, co do których nie zosta∏y spe∏nione wymogi przewidziane przepisami prawa, w szczególnoÊci towary nie zosta∏y przedstawione lub zg∏oszone zgodnie z wymogami wynikajàcymi
z przepisów prawa celnego, funkcjonariusz mo˝e
przeszukaç t´ osob´.
2. Przeszukanie nie powinno naruszaç godnoÊci
osobistej osoby przeszukiwanej oraz powinno byç
przeprowadzone przez osob´ tej samej p∏ci, w warunkach wykluczajàcych obecnoÊç osób postronnych.
3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, ˝e
osoba ukrywa towary w swoim organizmie, mo˝na
skierowaç t´ osob´ na specjalistyczne badania lekarskie.
4. Z przeprowadzonego przeszukania osoby sporzàdza si´ protokó∏, a w przypadku wykonania badaƒ,
o których mowa w ust. 3, na wniosek osoby, która zosta∏a poddana tym badaniom, organ S∏u˝by Celnej
wydaje zaÊwiadczenie o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
Art. 46. 1. W celu wykonania kontroli, o których
mowa w tym rozdziale, do zatrzymania pojazdów i innych Êrodków transportu stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 1 dzia∏u V ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. —
Prawo o ruchu drogowym.
2. W zakresie nieuregulowanym w przepisach,
o których mowa w ust. 1, zatrzymanie Êrodków transportu mo˝e byç dokonane tylko przez umundurowanych funkcjonariuszy znajdujàcych si´ w oznakowanym pojeêdzie b´dàcym w ruchu albo w pobli˝u oznakowanego pojazdu.

7) wykonywaç inne czynnoÊci okreÊlone w art. 32.
4. Zatrzymywanie Êrodków transportu innych ni˝
Êrodki transportu przemieszczajàce si´ po drodze
publicznej lub wewn´trznej odbywa si´ przy udziale
innych s∏u˝b lub instytucji, w szczególnoÊci:
1) Policji;
2) Stra˝y Granicznej;
3) s∏u˝b lotniczych;
4) Stra˝y Ochrony Kolei.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór i sposób
oznakowania pojazdów s∏u˝bowych S∏u˝by Celnej,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci zapewnienie jednoznacznej identyfikacji pojazdów.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
sposób oraz tryb przeprowadzania kontroli, o której
mowa w ust. 3 pkt 5, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç stosowania skutecznych metod technicznych w tym zakresie.
Art. 47. 1. Zatrzymywanie statków przemieszczajàcych si´ po morskich wodach wewn´trznych, morzu
terytorialnym lub wodach Êródlàdowych mo˝e byç
dokonane tylko przez pe∏niàce s∏u˝b´, oznakowane
jednostki p∏ywajàce S∏u˝by Celnej, zwane dalej „jednostkami p∏ywajàcymi”.
2. Dowódca jednostki p∏ywajàcej na morskich wodach wewn´trznych, morzu terytorialnym i Êródlàdowych drogach wodnych ma prawo:
1) wezwaç statek do zmniejszenia pr´dkoÊci przep∏ywu, zatrzymania si´ do kontroli oraz zastosowania
si´ do wskazanego kursu przep∏ywu;
2) zatrzymaç statek, wejÊç na jego pok∏ad, sprawdziç
dokumenty dotyczàce statku i ∏adunku, wylegitymowaç za∏og´ statku oraz znajdujàcych si´ na nim
pasa˝erów, zbadaç ∏adunek i przeszukaç pomieszczenia statku, a tak˝e zatrzymaç osob´ podejrzanà
o pope∏nienie przest´pstwa;
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3) zmusiç statek do zawini´cia do wskazanego portu,
je˝eli kapitan nie stosuje si´ do wydanych poleceƒ.
3. Dowódca jednostki p∏ywajàcej ma prawo do podejmowania dzia∏aƒ, o których mowa w ust. 2,
w szczególnoÊci, gdy statek:
1) przyjmuje na pok∏ad lub wysadza osoby wbrew
obowiàzujàcym przepisom lub dokonuje za∏adunku lub wy∏adunku towarów poza miejscami do tego wyznaczonymi;
2) opuszcza port bez kontroli;
3) zachodzi obawa, ˝e nawiàzuje ∏àcznoÊç z wybrze˝em w celach sprzecznych z przepisami prawa karnego;
4) zakotwicza poza miejscem do tego przeznaczonym.
4. W celu zatrzymania statku dowódca jednostki
p∏ywajàcej, z odleg∏oÊci umo˝liwiajàcej odebranie sygna∏u, przekazuje wizualny i dêwi´kowy sygna∏ polecajàcy zatrzymanie si´ statku.
5. Jednostki p∏ywajàce, w celu zatrzymywania
statków, stosujà sygna∏y mi´dzynarodowego kodu sygna∏owego, zapalajàc Êwiat∏o niebieskie b∏yskowe widoczne dooko∏a widnokr´gu.
6. W przypadku gdy mimo wezwania do zatrzymania, o którym mowa w ust. 4, statek nie zatrzyma si´,
dowódca jednostki p∏ywajàcej wzywa jednostk´ p∏ywajàcà Stra˝y Granicznej w celu udzielenia pomocy
przy zatrzymaniu statku.
7. Je˝eli przed podj´ciem czynnoÊci kontrolnych
uzyskano wiarygodne informacje wskazujàce na mo˝liwoÊç niezatrzymania si´ statku lub mo˝liwoÊç
ostrzelania lub wystàpienia zagro˝enia przej´cia jednostki p∏ywajàcej, w∏aÊciwy organ S∏u˝by Celnej mo˝e wystàpiç z wnioskiem o przydzielenie jednostce
p∏ywajàcej asysty jednostki p∏ywajàcej Stra˝y Granicznej.
8. Przepisów ust. 1—7 nie stosuje si´ do jednostek
p∏ywajàcych okreÊlonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502,
z póên. zm.26)) oraz w przypadku czynnoÊci wykonywanych przez organy S∏u˝by Celnej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 7.
9. Jednostki p∏ywajàce w czasie wykonywania zadaƒ podnoszà jako bander´ flag´ paƒstwowà z god∏em Rzeczypospolitej Polskiej oraz, w celu identyfikacji, flag´ S∏u˝by Celnej okreÊlonà w odr´bnych
przepisach.
———————
26)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r.
Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249,
poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171,
poz. 1055 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817.
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10. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób oznakowania jednostek p∏ywajàcych, uwzgl´dniajàc zapewnienie ich szybkiej identyfikacji.
11. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i tryb wspó∏dzia∏ania S∏u˝by Celnej i Stra˝y Granicznej w zakresie zadaƒ wykonywanych na podstawie ust. 6 i 7, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia bezpieczeƒstwa i zdrowia
funkcjonariuszy, przestrzegania przepisów prawa oraz
sprawnego wykonywania kontroli.
Art. 48. 1. Kontroli podlegajà przesy∏ki w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. —
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159
oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97). W tym zakresie w∏aÊciwy organ S∏u˝by Celnej mo˝e w szczególnoÊci kontrolowaç dokumenty dotyczàce przesy∏ek oraz sprawdzaç liczb´ przywo˝onych lub wywo˝onych przesy∏ek
z liczbà wskazanà w wykazie zdawczym.
2. Rewizj´ przesy∏ek i pobieranie próbek towarów
w nich przesy∏anych przeprowadza si´ w obecnoÊci
pracownika placówki operatora, w rozumieniu art. 3
pkt 14 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe. Przy czynnoÊciach tych mogà byç obecni równie˝ zg∏aszajàcy, nadawca lub odbiorca przesy∏ki.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw ∏àcznoÊci okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
sposób wykonywania kontroli przesy∏ek, o których
mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia mo˝liwoÊci sprawowania kontroli oraz sprawne
wykonywanie dzia∏alnoÊci przez operatorów.
Art. 49. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) warunki wykonywania kontroli, o których mowa
w art. 30 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 3—7 ze szczególnym uwzgl´dnieniem rodzajów procedur celnych
oraz kontrolowanych towarów,
2) rodzaje dokumentów majàcych znaczenie dla kontroli okreÊlonej w pkt 1, a tak˝e osoby obowiàzane
do ich przechowywania,
3) warunki u˝ycia urzàdzeƒ technicznych i psów s∏u˝bowych podczas kontroli okreÊlonej w pkt 1, sposób przeprowadzania przeszukania osoby, a tak˝e
sposób i warunki przeprowadzania rewizji baga˝u
podró˝nego
— majàc na uwadze w szczególnoÊci, zapewnienie
jednolitoÊci procedur kontrolnych, miejsce wykonywania kontroli, zró˝nicowanie form i sposobów wykonywania kontroli w zale˝noÊci od rodzaju podmiotu oraz koniecznoÊç skutecznego wykrywania nieprawid∏owoÊci w stosowaniu przepisów prawa celnego.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób prowadzenia kontroli baga˝u przewo˝onego drogà morskà lub powietrznà, z uwzgl´dnieniem rodzaju baga˝u podmiotu podlegajàcego kontroli oraz wskazania miejsc w∏aÊciwych do prowadzenia kontroli.
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3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze zarzàdzenia:

3) tryb przekazywania i zakres zg∏oszeƒ i informacji,
o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 lit. a i f.

1) przypadki, sposób i tryb prowadzenia przez organy S∏u˝by Celnej ewidencji towarów, którym
nadano przeznaczenie celne;

2. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych uwzgl´dnia w szczególnoÊci:

2) wzory rejestrów, ksiàg, innych dokumentów ewidencyjnych oraz wzory formularzy u˝ywanych
w toku sprawowania kontroli;

1) zró˝nicowanie form i sposobów wykonywania
kontroli oraz zakresu wymagaƒ, które powinny zostaç spe∏nione przez podmioty podlegajàce kontroli — w zale˝noÊci od rodzaju podmiotu i rodzaju wykonywanej dzia∏alnoÊci;

3) wzory piecz´ci, zamkni´ç urz´dowych, stempli
i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu
kontroli;
4) warunki i sposób szkolenia przewodników psów
s∏u˝bowych oraz warunki nabywania, szkolenia,
wykorzystywania, piel´gnacji, opieki i ˝ywienia
tych psów.
Art. 50. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owy zakres i sposób kontroli niektórych
wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 30
ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 1;
2) tryb przekazywania oraz zakres informacji o terminach czynnoÊci podlegajàcych kontroli, o których
mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. f;
3) rodzaje prowadzonej dokumentacji, o której mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 lit. h, jej wzory, a tak˝e
szczegó∏owy sposób jej przygotowania i prowadzenia;
4) tryb niszczenia wyrobów akcyzowych obj´tych
kontrolà, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1
lit. k;
5) szczegó∏owe sposoby i warunki przyjmowania,
magazynowania, wydawania i przewo˝enia wyrobów akcyzowych obj´tych kontrolà.
2. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych uwzgl´dni w szczególnoÊci:
1) wyroby akcyzowe o szczególnym znaczeniu dla
bud˝etu paƒstwa oraz wyroby podlegajàce obowiàzkowi oznaczania znakami akcyzy;
2) zró˝nicowanie form i sposobów wykonywania
kontroli oraz zakresu wymagaƒ, które powinny zostaç spe∏nione przez podmioty podlegajàce kontroli — w zale˝noÊci od rodzaju podmiotu, rodzaju
wykonywanej dzia∏alnoÊci oraz grupy wyrobów
obj´tych tymi kontrolami;
3) zapewnienie skutecznoÊci i sprawnoÊci wykonywania kontroli.
Art. 51. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owy sposób i tryb kontroli urzàdzania
i prowadzenia gier i zak∏adów wzajemnych, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3;
2) rodzaje dokumentów majàcych znaczenie dla kontroli okreÊlonej w pkt 1 oraz rodzaje prowadzonej
dokumentacji, o której mowa w art. 34 ust. 1
pkt 2 lit. e, jej wzory, a tak˝e szczegó∏owy sposób
jej przygotowania i prowadzenia;

2) zapewnienie skutecznoÊci i sprawnoÊci wykonywania kontroli.
Art. 52. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje si´ odpowiednio przepisy dzia∏u IV Ordynacji podatkowej, a do wykonywania kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 w przypadkach, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 3 stosuje si´
równie˝ odpowiednio art. 290 i 291 Ordynacji podatkowej.
Art. 53. Do wykonywania kontroli celnej, o której
mowa w art. 78 ust. 2 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, w miejscach, o których mowa w art. 36
ust. 1 oraz kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 3
pkt 4—6, stosuje si´ przepisy art. 31 ust. 3, art. 32,
art. 33, art. 34 ust. 2, art. 35, art. 36 ust. 1, 4 i 5, oraz
przepisy wydane na podstawie art. 49 ustawy oraz odpowiednio przepisy dzia∏u VI Ordynacji podatkowej,
z wy∏àczeniem art. 290 § 2 pkt 6a.
Art. 54. Do kontroli, o której mowa w art. 30
ust. 2 pkt 3 w przypadkach, o których mowa w art. 36
ust. 1, stosuje si´ przepisy art. 31 ust. 1 i 3, art. 32,
art. 33, art. 34 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 35, art. 36 ust. 1,
4 i 5, oraz przepisy wydane na podstawie art. 51 ustawy oraz odpowiednio przepisy dzia∏u VI Ordynacji podatkowej.
Art. 55. Do kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 5 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z póên.
zm.27)).
Rozdzia∏ 4
Post´powanie audytowe i urz´dowe sprawdzenie
Art. 56. Organ S∏u˝by Celnej przeprowadza post´powanie audytowe, majàce na celu ustalenie czy podmiot wyst´pujàcy z wnioskiem o wydanie pozwolenia, Êwiadectwa, zezwolenia lub innej decyzji, zwanych w niniejszym rozdziale „zezwoleniem”, spe∏nia
warunki lub kryteria wymagane do jego wydania.
Art. 57. 1. Post´powanie audytowe jest prowadzone w przypadku gdy przepisy prawa celnego uzale˝niajà uzyskanie zezwolenia od stwierdzenia spe∏nienia
wszystkich lub cz´Êci warunków lub kryteriów okreÊ———————
27)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171,
poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11
i Nr 18, poz. 97.
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lonych w art. 14g—14k rozporzàdzenia Komisji (EWG)
nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiajàcego przepisy w celu wykonania rozporzàdzenia Rady (EWG)
nr 2913/92 ustanawiajàcego Wspólnotowy Kodeks
Celny.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, inne ni˝
okreÊlone w ust. 1 przypadki, w których zezwolenia,
okreÊlone przepisami prawa celnego lub ustawy
z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.
z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 98, poz. 819) b´dà wydawane w trybie post´powania audytowego uwzgl´dniajàc:
1) okreÊlone w odr´bnych przepisach warunki lub
kryteria niezb´dne do wydania danego rodzaju zezwolenia, w tym koniecznoÊç ich weryfikacji w ramach czynnoÊci przeprowadzanych w siedzibie
lub miejscach wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej przez podmiot wyst´pujàcy z wnioskiem
o wydanie zezwolenia;
2) rodzaj udzielanego zezwolenia;
3) koniecznoÊç zapewnienia sprawnoÊci prowadzenia post´powania audytowego.
Art. 58. 1. Post´powanie audytowe polega na weryfikacji przedstawionych przez wnioskodawc´ informacji, dokumentów oraz danych dotyczàcych jego
funkcjonowania w zakresie zgodnoÊci z warunkami
lub kryteriami wymaganymi do uzyskania zezwolenia.
2. W ramach post´powania przeprowadza si´
czynnoÊci audytowe polegajàce, w szczególnoÊci na:
1) badaniu dokumentacji i w razie potrzeby, weryfikacji jej autentycznoÊci;
2) dokonywaniu ogl´dzin i sprawdzaniu stanu pomieszczeƒ i innych obiektów;
3) dokonywaniu oceny wyp∏acalnoÊci wnioskodawcy;
4) badaniu bezpieczeƒstwa systemów teleinformatycznych, w tym oprogramowania, pod wzgl´dem
mo˝liwoÊci prowadzenia kontroli danych zawartych w tych systemach.
3. W toku post´powania audytowego mo˝na przeprowadzaç czynnoÊci audytowe równie˝ w siedzibie
i miejscach wykonywania przez wnioskodawc´ dzia∏alnoÊci gospodarczej. Przepisy art. 32, art. 33 i art. 34
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
4. Termin wykonywania czynnoÊci audytowych
w siedzibie lub miejscach wykonywania przez wnioskodawc´ dzia∏alnoÊci gospodarczej uzgadnia si´
z wnioskodawcà.
5. Organ prowadzàcy post´powanie jest obowiàzany poinformowaç wnioskodawc´ o stwierdzeniu
w toku tego post´powania niespe∏niania przez wnioskodawc´ danego warunku lub kryterium, oraz zaleciç
podj´cie przez wnioskodawc´ okreÊlonych dzia∏aƒ
w celu zapewnienia spe∏nienia warunku lub kryterium.

Poz. 1323

6. Je˝eli w toku post´powania audytowego wnioskodawca powiadomi pisemnie organ S∏u˝by Celnej
o podj´ciu dzia∏aƒ, o których mowa w ust. 5, lub o zamiarze ich podj´cia, organ ten wyznacza termin
umo˝liwiajàcy zakoƒczenie tych dzia∏aƒ, a po jego
up∏ywie sprawdza ich wykonanie.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) zakres i rodzaj wykonywanych czynnoÊci audytowych w zale˝noÊci od warunków i kryteriów podlegajàcych weryfikacji,
2) sposób przeprowadzania czynnoÊci audytowych,
w tym metody dokonywania oceny wyp∏acalnoÊci
wnioskodawcy
— uwzgl´dniajàc potrzeb´ ujednolicenia post´powania organów S∏u˝by Celnej, skutecznoÊç dokonywanych czynnoÊci, ograniczenie ich czasoch∏onnoÊci
oraz zapewnienie rzetelnoÊci procedury pozyskiwania danych.
Art. 59. 1. Przeprowadzone czynnoÊci audytowe
dokumentuje si´ w formie pisemnej. Dokumentacj´
sporzàdza si´ tak, aby z niej wynika∏y informacje
o spe∏nieniu lub niespe∏nieniu przez wnioskodawc´
danego warunku lub kryterium, jak równie˝ zalecenia
dotyczàce koniecznoÊci podj´cia przez wnioskodawc´
okreÊlonych dzia∏aƒ w celu zapewnienia spe∏niania
warunku lub kryterium.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób dokumentowania czynnoÊci audytowych i wzory dokumentów stosowanych w post´powaniu audytowym,
uwzgl´dniajàc potrzeb´ ujednolicenia post´powania
organów S∏u˝by Celnej, ograniczenie iloÊci dokumentów stosowanych przez te organy, koniecznoÊç udokumentowania stanowiska wnioskodawcy dotyczàcego przeprowadzanej czynnoÊci oraz zasady prowadzenia dokumentacji na∏o˝one na wnioskodawc´ przez
przepisy odr´bne.
Art. 60. Nieudost´pnienie przez wnioskodawc´ ˝àdanych dokumentów, danych lub informacji lub utrudnienie lub uniemo˝liwienie przeprowadzenia post´powania audytowego uwa˝a si´ za niespe∏nienie warunku lub kryterium, o których mowa w art. 57 ust. 1.
Art. 61. W przypadku gdy z przeprowadzonego post´powania audytowego wynika, ˝e wnioskodawca
nie spe∏nia warunków lub kryteriów, o których mowa
w art. 57 ust. 1, organ S∏u˝by Celnej informuje wnioskodawc´ o wynikach tego post´powania i wyznacza
termin 30 dni do zaj´cia stanowiska przez wnioskodawc´.
Art. 62. 1. Przepisy art. 58 ust. 2—7, art. 59—61
i art. 63 stosuje si´ odpowiednio w przypadku gdy organ S∏u˝by Celnej, po wydaniu zezwolenia, dokonuje
z urz´du weryfikacji spe∏niania warunków lub kryteriów niezb´dnych do jego wydania.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, post´powanie audytowe koƒczy si´ wydaniem:
1) rozstrzygni´cia przewidzianego w przepisach odr´bnych — w przypadku niespe∏nienia warunku
lub kryterium albo
2) postanowienia o spe∏nianiu warunków i kryteriów.
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Art. 63. Izby gospodarcze, organy samorzàdu zawodowego oraz inne instytucje zrzeszajàce przedsi´biorców, sà obowiàzane, w zwiàzku z prowadzonym
post´powaniem audytowym, przekazywaç nieodp∏atnie, na pisemne ˝àdanie i w okreÊlonych w tym ˝àdaniu terminach, posiadane dane i informacje o zrzeszonych w nich podmiotach.

7. W przypadku urz´dowego sprawdzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, wydaje si´ postanowienie,
na które przys∏uguje za˝alenie.

Art. 64. 1. W podmiotach prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà podlegajàcà kontroli, w∏aÊciwy organ S∏u˝by Celnej przeprowadza urz´dowe sprawdzenie, które polega na wykonaniu czynnoÊci w celu
ustalenia, czy sà zapewnione warunki i Êrodki, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

2. Urz´dowe sprawdzenie przeprowadza si´:
1) przed rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci, o której mowa
w art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3, oraz po przerwie w jej prowadzeniu, trwajàcej d∏u˝ej ni˝ 3 miesiàce, z zastrze˝eniem pkt 2;
2) w przypadkach gdy przepisy prawa celnego lub
podatkowego w zakresie podatku akcyzowego
uzale˝niajà wydanie okreÊlonej decyzji od stwierdzenia mo˝liwoÊci sprawowania dozoru celnego
lub zapewnienia w∏aÊciwej kontroli;
3) w celu ustalenia spe∏niania warunków, o których
mowa w ust. 1.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, przesy∏a w∏aÊciwemu organowi S∏u˝by Celnej, co najmniej na
14 dni przed rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci, zg∏oszenie
oraz dokumentacj´ dotyczàcà tej dzia∏alnoÊci,
a w przypadku wznowienia dzia∏alnoÊci, po przerwie
trwajàcej d∏u˝ej ni˝ 3 miesiàce — zg∏oszenie dotyczàce wznowienia tej dzia∏alnoÊci.
4. Z urz´dowego sprawdzenia sporzàdza si´ protokó∏, który wraz ze zg∏oszeniem, o którym mowa
w ust. 3, oraz dokumentacjà dotyczàcà dzia∏alnoÊci
podlegajàcej kontroli, stanowià akta weryfikacyjne,
które zatwierdza si´:
1) decyzjà naczelnika urz´du celnego — w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1;
2) postanowieniem w∏aÊciwego organu S∏u˝by Celnej — w przypadkach, o których mowa w ust. 2
pkt 2.
5. W przypadku gdy nie sà zapewnione warunki
i Êrodki okreÊlone w ust. 1, w∏aÊciwy organ S∏u˝by
Celnej wyznacza termin do ich spe∏nienia, a po up∏ywie terminu przeprowadza powtórne urz´dowe
sprawdzenie.
6. W przypadku stwierdzenia w wyniku powtórnego urz´dowego sprawdzenia, ˝e nie sà zapewnione
warunki i Êrodki, o których mowa w ust. 1, organ S∏u˝by Celnej wydaje:
1) decyzj´ o odmowie zatwierdzenia akt weryfikacyjnych — w przypadkach, o których mowa
w ust. 2 pkt 1;
2) postanowienie o odmowie zatwierdzenia akt weryfikacyjnych — w przypadkach, o których mowa
w ust. 2 pkt 2.

8. W przypadku gdy organ S∏u˝by Celnej przeprowadza post´powanie audytowe, urz´dowe sprawdzenie przeprowadza si´ w toku tego post´powania.

1) wykaz rodzajów podmiotów zwolnionych z obowiàzku przeprowadzenia urz´dowego sprawdzenia,
2) tryb dokonywania oraz zakres zg∏oszeƒ, o których
mowa w ust. 3,
3) zakres i sposób przeprowadzenia urz´dowego
sprawdzenia, w tym sporzàdzenia akt weryfikacyjnych
— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia sprawnej
kontroli oraz zakres prowadzonej dzia∏alnoÊci.
Art. 65. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje si´ odpowiednio art. 12, 18b
i przepisy dzia∏u IV Ordynacji podatkowej, z wyjàtkiem
art. 262 i art. 263.
Rozdzia∏ 5
Zasady u˝ycia Êrodków przymusu bezpoÊredniego
i broni palnej
Art. 66. 1. Funkcjonariusze mogà stosowaç Êrodki
przymusu bezpoÊredniego, zwane dalej „Êrodkami
przymusu”, wobec osób niepodporzàdkowujàcych
si´ ich poleceniom wydanym na podstawie przepisów
prawa.
2. Ârodki przymusu mogà byç u˝yte wy∏àcznie
w zakresie niezb´dnym do osiàgni´cia podporzàdkowania si´ poleceniom, o których mowa w ust. 1, lub
do skutecznego odparcia bezpoÊredniego i bezprawnego zamachu na funkcjonariusza, innà osob´ lub
mienie.
3. Dopuszczalne jest stosowanie tylko takich Êrodków przymusu, które odpowiadajà potrzebom wynikajàcym z istniejàcej sytuacji, a u˝ycie Êrodków przymusu b´dzie powodowaç mo˝liwie najmniejszà dolegliwoÊç dla osób, wobec których te Êrodki sà stosowane.
Art. 67. 1. Funkcjonariusze sà uprawnieni do stosowania nast´pujàcych Êrodków przymusu:
1) si∏y fizycznej w postaci chwytów obezw∏adniajàcych oraz podobnych technik obrony lub ataku;
2) indywidualnych technicznych Êrodków i urzàdzeƒ
przeznaczonych do obezw∏adniania lub konwojowania osób, w postaci:
a) kajdanek,
b) prowadnic,
c) siatek obezw∏adniajàcych,
d) pa∏ek wielofunkcyjnych lub teleskopowych,
e) paralizatorów elektrycznych;
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3) indywidualnych chemicznych Êrodków obezw∏adniajàcych;
4) psów s∏u˝bowych;
5) pocisków niepenetracyjnych, miotanych z broni
palnej;
6) ogólnych technicznych Êrodków i urzàdzeƒ przeznaczonych do zatrzymywania oraz unieruchamiania pojazdów mechanicznych i innych Êrodków
przewozowych, w postaci kolczatek drogowych
lub przedmiotów ustawionych jako oznakowane
przeszkody oraz urzàdzeƒ s∏u˝àcych do unieruchomienia kó∏ pojazdów.
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1) w celu odparcia bezpoÊredniego i bezprawnego
zamachu na ˝ycie, zdrowie lub wolnoÊç w∏asnà
lub innej osoby albo w celu przeciwdzia∏ania czynnoÊciom zmierzajàcym bezpoÊrednio do takiego
zamachu;
2) przeciwko osobie niepodporzàdkowujàcej si´ wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni
lub innego niebezpiecznego narz´dzia, którego
u˝ycie zagroziç mo˝e ˝yciu, zdrowiu lub wolnoÊci
funkcjonariusza lub innej osoby;
3) przeciwko osobie, która usi∏uje bezprawnie, przemocà odebraç broƒ palnà funkcjonariuszowi lub
innej osobie uprawnionej do posiadania broni palnej;

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki przyznawania wyposa˝enia, o którym mowa w ust. 1
pkt 2—6, uwzgl´dniajàc zakres zadaƒ wykonywanych
przez funkcjonariuszy lub rodzaje stanowisk.

4) w celu odparcia zamachu na mienie, stwarzajàcego jednoczeÊnie bezpoÊrednie zagro˝enie dla ˝ycia, zdrowia lub wolnoÊci cz∏owieka;

Art. 68. 1. Ârodki przymusu mogà byç stosowane
po uprzednim wezwaniu do zachowania si´ zgodnego
z prawem oraz po bezskutecznym uprzedzeniu o zamiarze ich u˝ycia.

6) w celu odparcia bezpoÊredniego zamachu na nienaruszalnoÊç granicy paƒstwowej ze strony osób
dzia∏ajàcych w sposób zorganizowany, które przemocà wymuszajà przekroczenie granicy paƒstwowej przy u˝yciu broni lub pojazdu;

2. Funkcjonariusz mo˝e odstàpiç od wezwania
osoby do zachowania si´ zgodnego z prawem oraz od
uprzedzenia o zamiarze u˝ycia Êrodków przymusu, je˝eli zw∏oka grozi∏aby niebezpieczeƒstwem dla ˝ycia
lub zdrowia ludzkiego oraz mienia.
3. Odst´puje si´ od stosowania Êrodków przymusu, gdy osoba, wobec której zastosowano te Êrodki,
podporzàdkowa∏a si´ wydanym poleceniom.
4. Nie stosuje si´ kajdanek wobec osób, których
wyglàd wskazuje na wiek poni˝ej 17 lat.
5. Nie stosuje si´ pa∏ki wobec osób stawiajàcych
bierny opór, chyba ˝e zastosowanie si∏y fizycznej okaza∏o si´ bezskuteczne.
6. Wobec kobiet o widocznej cià˝y, osób o widocznym kalectwie lub w podesz∏ym wieku oraz osób, których wyglàd wskazuje na wiek poni˝ej 13 lat, mo˝na
stosowaç wy∏àcznie si∏´ fizycznà w postaci chwytów
obezw∏adniajàcych.
7. Na zastosowanie Êrodków przymusu, przys∏uguje za˝alenie do prokuratora rejonowego w∏aÊciwego dla miejsca zdarzenia.
8. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i sposoby u˝ycia Êrodków
przymusu, uwzgl´dniajàc zapewnienie mo˝liwie najmniejszej dolegliwoÊci dla osób, wobec których Êrodki te sà stosowane.
Art. 69. 1. Je˝eli Êrodki przymusu wymienione
w art. 67 ust. 1, okaza∏y si´ niewystarczajàce lub ich
u˝ycie ze wzgl´du na zaistnia∏e okolicznoÊci nie jest
mo˝liwe, funkcjonariusz wykonujàcy czynnoÊci zwiàzane z realizacjà zadaƒ, okreÊlonych w art. 2 ust. 1
pkt 4—6, pe∏niàcy s∏u˝b´ w wyodr´bnionych komórkach organizacyjnych S∏u˝by Celnej lub funkcjonariusz upowa˝niony przez Szefa S∏u˝by Celnej do wykonywania tych zadaƒ ma prawo u˝ycia broni palnej
wy∏àcznie:

5) w celu odparcia niebezpiecznego, bezpoÊredniego
i gwa∏townego zamachu na obiekty S∏u˝by Celnej;

7) w bezpoÊrednim poÊcigu za osobà, wobec której
u˝ycie broni by∏o dopuszczalne w przypadkach
okreÊlonych w pkt 1—3 i 6.
2. U˝ycie broni palnej powinno byç poprzedzone
ostrze˝eniem o mo˝liwoÊci jej u˝ycia i nastàpiç w sposób wyrzàdzajàcy mo˝liwie najmniejszà szkod´ osobie, przeciwko której u˝yto broni i nie mo˝e zmierzaç
do pozbawienia ˝ycia tej osoby oraz nara˝aç osób postronnych na niebezpieczeƒstwo utraty ˝ycia lub zdrowia.
3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) sposób post´powania przy u˝yciu broni palnej
i szczegó∏owe warunki jej u˝ycia, uwzgl´dniajàc
ograniczenia w zakresie u˝ycia broni palnej;
2) sposób dokumentowania faktu u˝ycia broni palnej, majàc na uwadze zapewnienie mo˝liwoÊci
oceny zasadnoÊci i prawid∏owoÊci jej u˝ycia.
Art. 70. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wykaz wyodr´bnionych komórek organizacyjnych, o których mowa w art. 69 ust. 1, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç w∏aÊciwej realizacji zadaƒ okreÊlonych w art. 2 ust. 1 pkt 4—6;
2) kryteria i tryb przydzia∏u broni palnej i normy
uzbrojenia oraz sposób jej magazynowania, przechowywania i zapewniania w∏aÊciwego stanu
technicznego, bioràc pod uwag´ koniecznoÊç zapewnienia bezpieczeƒstwa i uniemo˝liwienie u˝ycia broni palnej przez osob´ nieuprawnionà.
Art. 71. W przypadku bezpoÊredniego zagro˝enia
przej´ciem jednostki p∏ywajàcej przez za∏og´ innego
statku, przepisy art. 67 i 69 stosuje si´ odpowiednio.
W sytuacjach okreÊlonych w art. 69 ust. 1
pkt 1—3 funkcjonariusze mogà u˝yç broni palnej bez
ostrze˝enia.
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Rozdzia∏ 6
Szczególne uprawnienia S∏u˝by Celnej
Art. 72. 1. Funkcjonariusz, w celu realizacji zadaƒ,
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4—6, oprócz uprawnieƒ okreÊlonych w art. 32, ma prawo:
1) zatrzymywania i przeszukiwania osób, zatrzymywania rzeczy oraz przeszukiwania pomieszczeƒ,
baga˝u, ∏adunku, Êrodków transportu i statków
w trybie i przypadkach okreÊlonych w przepisach
Kodeksu post´powania karnego;
2) zatrzymywania osób wskutek poÊcigu, o którym
mowa w artykule 20 Konwencji sporzàdzonej na
podstawie artyku∏u K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i wspó∏pracy
mi´dzy administracjami celnymi, sporzàdzonej
w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 r.
Nr 6, poz. 31), w celu niezw∏ocznego przekazania
ich funkcjonariuszom administracji celnej w∏aÊciwego paƒstwa cz∏onkowskiego;
3) zatrzymywania osób i przedmiotów, których dane
wprowadzone zosta∏y do systemów, o których
mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 195,
poz. 1198 i Nr 216, poz. 1367), w celu podj´cia
wnioskowanych we wpisie dzia∏aƒ albo do bezzw∏ocznego przekazania osoby lub przedmiotu
uprawnionemu organowi;
4) nak∏adania grzywien w drodze mandatu karnego
za wykroczenia i wykroczenia skarbowe, na zasadach okreÊlonych w Kodeksie post´powania
w sprawach o wykroczenia i Kodeksie karnym
skarbowym.
2. Osobie zatrzymanej lub osobie, wobec której
dokonano przeszukania, przys∏ugujà uprawnienia odpowiednio osoby zatrzymanej lub osoby, której prawa
zosta∏y naruszone, przewidziane w Kodeksie post´powania karnego.
3. Zatrzymanie osoby mo˝e byç zastosowane tylko wówczas, gdy inne Êrodki okaza∏y si´ bezcelowe
lub nieskuteczne. Osob´ zatrzymanà po wykonaniu
niezb´dnych czynnoÊci procesowych nale˝y niezw∏ocznie doprowadziç do najbli˝szej jednostki Policji
lub Stra˝y Granicznej lub zwolniç po ustaniu przyczyn
zatrzymania.
4. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1, powinny
byç wykonywane w sposób mo˝liwie najmniej naruszajàcy dobra osobiste i prawa majàtkowe osoby, wobec której zosta∏y podj´te.
5. W przypadku uzasadnionej potrzeby lub na
proÊb´ osoby zatrzymanej, osob´ t´ nale˝y niezw∏ocznie poddaç badaniu lekarskiemu lub udzieliç jej
pierwszej pomocy medycznej.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb
przeprowadzania badaƒ lekarskich, o których mowa
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w ust. 5, oraz przypadki uzasadniajàce potrzeb´ niezw∏ocznego udzielenia osobie zatrzymanej pierwszej
pomocy medycznej lub potrzeb´ poddania jej niezb´dnym badaniom lekarskim, czas i organizacj´ tych
badaƒ oraz sposób ich dokumentowania z uwzgl´dnieniem ochrony zdrowia osoby zatrzymanej.
7. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób wykonywania czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 3 oraz tryb i zakres wspó∏pracy
S∏u˝by Celnej z Policjà i Stra˝à Granicznà, uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia odpowiedniej skutecznoÊci podejmowanych przez funkcjonariuszy czynnoÊci,
a tak˝e potrzeb´ ochrony dóbr osobistych i praw majàtkowych osoby, wobec której zosta∏y podj´te.
Art. 73. Na sposób przeprowadzenia czynnoÊci,
o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1—3, w terminie
7 dni od dnia ich dokonania, przys∏uguje za˝alenie do
prokuratora w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce przeprowadzenia czynnoÊci. Do za˝alenia stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania karnego w zakresie dotyczàcym post´powania odwo∏awczego.
Art. 74. 1. Dane dotyczàce osób korzystajàcych
z us∏ug pocztowych oraz dane dotyczàce faktu i okolicznoÊci Êwiadczenia lub korzystania z tych us∏ug mogà byç ujawnione organom S∏u˝by Celnej i przez nie
przetwarzane wy∏àcznie w celu realizacji zadaƒ, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4—7.
2. Ujawnianie danych, o których mowa w ust. 1,
nast´puje na:
1) pisemny wniosek Szefa S∏u˝by Celnej lub dyrektora izby celnej;
2) ˝àdanie funkcjonariusza majàcego pisemne upowa˝nienie osób, o których mowa w pkt 1.
3. Przedsi´biorcy Êwiadczàcy us∏ugi pocztowe, na
podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo
pocztowe, sà obowiàzani do udost´pniania danych
okreÊlonych w ust. 1, funkcjonariuszowi wskazanemu
we wniosku organu S∏u˝by Celnej.
Art. 75. 1. Na pisemne ˝àdanie w∏aÊciwego organu S∏u˝by Celnej, wydane w zwiàzku z toczàcym si´
post´powaniem o przest´pstwo skarbowe prowadzonym przeciwko osobie fizycznej b´dàcej stronà umowy z bankiem lub przest´pstwo skarbowe pope∏nione
w zakresie dzia∏alnoÊci osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej niemajàcej osobowoÊci prawnej, która
to osoba lub jednostka jest stronà umowy z bankiem,
banki sà obowiàzane do sporzàdzania i przekazywania
na swój koszt informacji o:
1) posiadanych rachunkach bankowych w tym rachunkach oszcz´dnoÊciowych, liczbie i stanach rachunków oraz obrotach na tych rachunkach;
2) posiadanych rachunkach pieni´˝nych lub rachunkach papierów wartoÊciowych, liczbie i stanach
rachunków oraz obrotach na tych rachunkach;
3) zawartych umowach kredytowych lub umowach
po˝yczki, a tak˝e umowach depozytowych;
4) nabytych za poÊrednictwem banków akcji Skarbu
Paƒstwa lub obligacji Skarbu Paƒstwa, a tak˝e obrotach tymi papierami wartoÊciowymi;
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5) obrotach wydawanymi przez banki certyfikatami
depozytowymi lub innymi papierami wartoÊciowymi.
2. Przepisy ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do innych ni˝ banki podmiotów prowadzàcych przedsi´biorstwa maklerskie oraz spó∏dzielczych kas oszcz´dnoÊciowo-kredytowych.
3. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, na
pisemne ˝àdanie w∏aÊciwego organu S∏u˝by Celnej,
sà obowiàzane do sporzàdzania i przekazywania na
swój koszt informacji o umorzonych jednostkach
uczestnictwa; przepis ust. 1, w zakresie dotyczàcym
przes∏anek wystàpienia z ˝àdaniem stosuje si´ odpowiednio.
4. ˚àdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera oznaczenie posiadacza rachunku oraz okresu obj´tego informacjà.
Rozdzia∏ 7
Przebieg s∏u˝by
Art. 76. W S∏u˝bie Celnej mo˝e pe∏niç s∏u˝b´ osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
3) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem sàdu
za przest´pstwo pope∏nione umyÊlnie lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe;
4) ma co najmniej Êrednie wykszta∏cenie;
5) ma nieposzlakowanà opini´;
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4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owy zakres informacji, o których mowa
w ust. 1, sposób podawania ich do wiadomoÊci;
2) kryteria i szczegó∏owy tryb post´powania kwalifikacyjnego do S∏u˝by Celnej oraz zakres tematyczny testu wiedzy;
3) wzór kwestionariusza osobowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;
4) sposób ustalenia zdolnoÊci fizycznej i psychicznej
do s∏u˝by w S∏u˝bie Celnej.
5. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 4, minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych uwzgl´dni powszechnoÊç dost´pu do informacji, zakres zadaƒ wykonywanych na poszczególnych stanowiskach s∏u˝bowych i wymagaƒ zwiàzanych z tymi stanowiskami oraz zasadnoÊç ujednolicenia formularzy stosowanych w trakcie post´powania
kwalifikacyjnego.
Art. 78. 1. Stosunek s∏u˝bowy funkcjonariusza powstaje w drodze mianowania, na podstawie zg∏oszenia si´ do s∏u˝by.
2. Osoba mianowana funkcjonariuszem s∏u˝by
przygotowawczej otrzymuje stopieƒ s∏u˝bowy aplikanta celnego.
3. S∏u˝ba przygotowawcza trwa 2 lata.
Art. 79. W okresie s∏u˝by przygotowawczej funkcjonariusz jest obowiàzany:
1) odbyç szkolenie praktyczne;

6) ma stan zdrowia pozwalajàcy na pe∏nienie s∏u˝by
na okreÊlonym stanowisku.

2) potwierdziç egzaminem ukoƒczenie zasadniczego
kursu zawodowego albo z∏o˝yç egzamin zawodowy;

Art. 77. 1. Ka˝dy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach s∏u˝bowych w S∏u˝bie
Celnej.

3) potwierdziç egzaminem znajomoÊç j´zyka obcego
lub przed∏o˝yç dokument potwierdzajàcy znajomoÊç j´zyka obcego w zakresie umo˝liwiajàcym
wykonywanie obowiàzków s∏u˝bowych.

2. Przyj´cie kandydata do s∏u˝by w S∏u˝bie Celnej
nast´puje po przeprowadzeniu post´powania kwalifikacyjnego, na które sk∏ada si´:
1) z∏o˝enie podania o przyj´cie do s∏u˝by, kwestionariusza osobowego, a tak˝e dokumentów stwierdzajàcych wymagane wykszta∏cenie i kwalifikacje
zawodowe oraz zawierajàcych dane o uprzednim
zatrudnieniu;
2) test wiedzy;
3) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej;
4) ustalenie zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do s∏u˝by w S∏u˝bie Celnej;
5) przeprowadzenie post´powania sprawdzajàcego
okreÊlonego w przepisach o ochronie informacji
niejawnych.
3. Informacje o wyniku post´powania kwalifikacyjnego stanowià informacj´ publicznà w zakresie obj´tym wymaganiami okreÊlonymi w og∏oszeniu o post´powaniu kwalifikacyjnym.

Art. 80. 1. W okresie s∏u˝by przygotowawczej
funkcjonariusz podlega okresowemu opiniowaniu
s∏u˝bowemu, nie rzadziej ni˝ co 6 miesi´cy. Opini´
wydaje bezpoÊredni prze∏o˝ony w porozumieniu
z opiekunem funkcjonariusza.
2. Funkcjonariusz zapoznaje si´ z opinià okresowà
w terminie 14 dni od dnia jej sporzàdzenia. Funkcjonariusz mo˝e, w terminie 14 dni od dnia zapoznania
si´ z opinià, wnieÊç odwo∏anie do kierownika urz´du.
3. W przypadku gdy opini´ wydaje dyrektor izby
celnej albo Szef S∏u˝by Celnej, funkcjonariusz mo˝e
z∏o˝yç wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia zapoznania si´ z opinià.
4. Szef S∏u˝by Celnej w przypadkach uzasadnionych kwalifikacjami funkcjonariusza mo˝e:
1) zwolniç funkcjonariusza z obowiàzku odbycia s∏u˝by przygotowawczej;
2) skróciç okres s∏u˝by przygotowawczej;
3) zwolniç funkcjonariusza z poszczególnych obowiàzków okreÊlonych w art. 79.
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5. Szef S∏u˝by Celnej, na pisemny wniosek funkcjonariusza, w przypadkach wskazanych w tym wniosku lub uzasadnionych potrzebami s∏u˝by, mo˝e przed∏u˝yç okres s∏u˝by przygotowawczej.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, program przebiegu s∏u˝by przygotowawczej, tryb opiniowania, tryb
rozpatrywania odwo∏aƒ od opinii okresowych, szczegó∏owe warunki i tryb egzaminów, o których mowa
w art. 79 pkt 2 i 3, oraz wykaz dokumentów potwierdzajàcych znajomoÊç j´zyka obcego w zakresie umo˝liwiajàcym wykonywanie obowiàzków s∏u˝bowych.
Program przebiegu s∏u˝by przygotowawczej powinien uwzgl´dniaç zakres zadaƒ wykonywanych przez
funkcjonariuszy.
Art. 81. Po zakoƒczeniu s∏u˝by przygotowawczej,
z zastrze˝eniem art. 80 ust. 4 pkt 1, i po spe∏nieniu warunków okreÊlonych w art. 79 oraz po uzyskaniu opinii okresowej stwierdzajàcej przydatnoÊç do s∏u˝by,
funkcjonariusz zostaje mianowany do s∏u˝by sta∏ej.
Art. 82. 1. Mianowania funkcjonariusza s∏u˝by
przygotowawczej albo sta∏ej dokonuje Szef S∏u˝by
Celnej albo upowa˝niony przez niego kierownik urz´du.
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Art. 84. 1. Kierownik urz´du prowadzi dokumentacj´ przebiegu s∏u˝by funkcjonariusza i gromadzi jà
w aktach osobowych.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób prowadzenia dokumentacji, o której mowa w ust. 1, majàc na uwadze zapewnienie prawid∏owego udokumentowania przebiegu s∏u˝by.
Art. 85. Funkcjonariuszowi s∏u˝by sta∏ej, w zwiàzku z mianowaniem do tej s∏u˝by, przys∏ugujà Êrodki
na zagospodarowanie w wysokoÊci jednomiesi´cznego uposa˝enia nale˝nego w dniu tego mianowania.
Art. 86. 1. Je˝eli wymagajà tego potrzeby S∏u˝by
Celnej, funkcjonariuszowi mo˝na powierzyç pe∏nienie
obowiàzków s∏u˝bowych na innym stanowisku na
okres do 6 miesi´cy, zgodnie z jego kwalifikacjami.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach powierzenie obowiàzków mo˝e zostaç przed∏u˝one do 12 miesi´cy.
2. Je˝eli wymagajà tego potrzeby S∏u˝by Celnej,
funkcjonariusza mo˝na przenieÊç na takie samo lub
równorz´dne stanowisko do innej jednostki organizacyjnej w tej samej lub innej miejscowoÊci.

2. Akt mianowania zawiera:
1) imi´ i nazwisko;
2) dat´ mianowania;
3) rodzaj s∏u˝by.
3. Dokonujàc mianowania, Szef S∏u˝by Celnej lub
upowa˝niony przez niego kierownik urz´du wskazuje
urzàd, w którym funkcjonariusz b´dzie pe∏ni∏ s∏u˝b´.
4. Funkcjonariusz mianowany otrzymuje legitymacj´ s∏u˝bowà.
5. Kierownik urz´du, w którym funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´, w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 7 dni od dnia
mianowania, mianuje funkcjonariusza na stopieƒ
s∏u˝bowy oraz okreÊla, w formie pisemnej, stanowisko s∏u˝bowe, uposa˝enie oraz miejsce pe∏nienia s∏u˝by. Przepis art. 115 ust. 2 i 4 stosuje si´ odpowiednio.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór legitymacji s∏u˝bowej, uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia
czytelnoÊci danych w niej zawartych.
Art. 83. 1. Przed podj´ciem s∏u˝by funkcjonariusz
sk∏ada pisemne Êlubowanie nast´pujàcej treÊci:
„Âwiadomy podejmowanych obowiàzków funkcjonariusza celnego Êlubuj´ wiernie s∏u˝yç Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegaç zasad Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej i obowiàzujàcego porzàdku
prawnego, rzetelnie wykonywaç powierzone mi zadania oraz strzec dobrego imienia s∏u˝by, honoru
i godnoÊci funkcjonariusza, a tak˝e przestrzegaç zasad etyki funkcjonariusza S∏u˝by Celnej.”.
2. Do treÊci Êlubowania, o którym mowa w ust. 1,
funkcjonariusz mo˝e dodaç s∏owa: „Tak mi dopomó˝
Bóg.”.

3. Przeniesienia, o którym mowa w ust. 2, mo˝na
dokonaç równie˝ na pisemny wniosek funkcjonariusza, je˝eli potrzeby S∏u˝by Celnej nie stanowià przeszkody.
4. Funkcjonariuszowi, w zwiàzku z przeniesieniem
do s∏u˝by w innej miejscowoÊci, przys∏uguje jednorazowe Êwiadczenie pieni´˝ne na zagospodarowanie
w wysokoÊci jednomiesi´cznego uposa˝enia, w przypadku gdy ∏àczy si´ z tym zmiana miejsca zamieszkania. Przepisu tego nie stosuje si´ w przypadku, o którym mowa w ust. 3.
5. Je˝eli wymagajà tego potrzeby S∏u˝by Celnej
funkcjonariusza mo˝na przenieÊç czasowo, na okres
do 6 miesi´cy w roku kalendarzowym, do innej jednostki organizacyjnej S∏u˝by Celnej w tej samej lub innej miejscowoÊci. W okresie 2 lat od przeniesienia do
pe∏nienia s∏u˝by sta∏ej w innej miejscowoÊci, funkcjonariusz mo˝e byç, po raz kolejny, przeniesiony do pe∏nienia s∏u˝by w nast´pnej miejscowoÊci. Je˝eli dojazd
do miejsca zamieszkania z tej nast´pnej miejscowoÊci
jest znacznie utrudniony — tylko za pisemnà zgodà
funkcjonariusza.
6. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1, 2 i 5 funkcjonariuszowi przys∏uguje uposa˝enie stosownie do
wykonywanych obowiàzków s∏u˝bowych, lecz nie ni˝sze od dotychczas otrzymywanego.
7. Przeniesieƒ, o których mowa w ust. 2, 3 i 5, dokonuje kierownik urz´du, a w sytuacji, gdy ∏àczà si´
one z przeniesieniem do innego urz´du, przeniesieƒ
tych dokonuje Szef S∏u˝by Celnej.
Art. 87. 1. Funkcjonariusza mo˝na, za jego pisemnà zgodà, oddelegowaç do wykonywania pracy poza
S∏u˝bà Celnà.
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2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) warunki i tryb oddelegowania, przyznawania uposa˝enia oraz innych Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych
funkcjonariuszowi w czasie oddelegowania,
2) tryb post´powania w przypadku zmiany warunków oddelegowania, w tym w zakresie ustalania
i wyp∏aty uposa˝enia oraz prawa do urlopu,
3) tryb odwo∏ania funkcjonariusza z oddelegowania,
4) podmioty uprawnione do wyst´powania z wnioskiem o oddelegowanie funkcjonariusza
— uwzgl´dniajàc charakter zadaƒ wykonywanych
poza S∏u˝bà Celnà, do wykonywania których funkcjonariusz mo˝e byç oddelegowany.
Art. 88. 1. Funkcjonariusz s∏u˝by sta∏ej, po uzyskaniu pisemnej zgody kierownika urz´du, mo˝e ubiegaç
si´ o prac´ w charakterze eksperta narodowego
w instytucji lub agendzie Wspólnoty Europejskiej oraz
w organizacjach mi´dzynarodowych.
2. Funkcjonariusza, którego kandydatura zosta∏a
zaakceptowana przez instytucj´ lub agend´ Wspólnoty Europejskiej albo organizacj´ mi´dzynarodowà,
kierownik urz´du oddelegowuje do pracy w tej instytucji, agendzie lub organizacji. Oddelegowanie funkcjonariusza nast´puje po uzyskaniu pisemnej informacji o zaakceptowaniu jego kandydatury przez instytucj´, agend´ Wspólnoty Europejskiej lub organizacj´
mi´dzynarodowà.
3. Oddelegowanie nast´puje na czas wykonywania pracy w charakterze eksperta narodowego.
4. Wzajemne prawa i obowiàzki eksperta narodowego i instytucji lub agendy Wspólnoty Europejskiej
albo organizacji mi´dzynarodowej, do której zosta∏
oddelegowany, okreÊlajà przepisy dotyczàce ekspertów narodowych obowiàzujàce w danej instytucji lub
organizacji mi´dzynarodowej.
5. Okres oddelegowania funkcjonariusza wlicza
si´ do okresu s∏u˝by w S∏u˝bie Celnej.
Art. 89. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych mo˝e udzieliç pisemnej zgody na oddelegowanie funkcjonariusza s∏u˝by sta∏ej do pe∏nienia
funkcji przedstawiciela S∏u˝by Celnej przy polskich
placówkach dyplomatycznych. Art. 88 ust. 3 i 5 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 90. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) warunki i tryb przyznawania uposa˝enia oraz innych Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych w czasie oddelegowania, o którym mowa w art. 88 i 89,
2) tryb post´powania w przypadku zmiany warunków oddelegowania,
3) warunki i tryb odwo∏ania z oddelegowania
— uwzgl´dniajàc charakter zadaƒ wykonywanych
w instytucji lub agendzie Wspólnoty Europejskiej, organizacjach mi´dzynarodowych lub przy polskich placówkach dyplomatycznych.
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Art. 91. Nie mo˝na bez zgody zainteresowanego
przenieÊç do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci:
1) funkcjonariusza-kobiety w cià˝y;
2) funkcjonariusza samodzielnie sprawujàcego opiek´ nad dzieckiem do lat 18;
3) funkcjonariusza, któremu brakuje nie wi´cej ni˝
4 lata do osiàgni´cia wieku emerytalnego, je˝eli
okres s∏u˝by umo˝liwia mu uzyskanie prawa do
emerytury z osiàgni´ciem tego wieku.
Art. 92. 1. Przeniesienie funkcjonariusza do innej
miejscowoÊci, z której dojazd do miejsca zamieszkania jest znacznie utrudniony, wymaga zapewnienia
funkcjonariuszowi odpowiednich warunków mieszkaniowych, z uwzgl´dnieniem jego sytuacji rodzinnej.
2. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1 funkcjonariuszowi przys∏uguje zwrot kosztów przeniesienia,
w tym zwrot kosztów podró˝y.
3. Dojazd uznany b´dzie za znacznie utrudniony,
je˝eli czas dojazdu publicznymi Êrodkami transportu
zbiorowego, przewidziany w rozk∏adzie jazdy od stacji
(przystanku) zlokalizowanej najbli˝ej miejsca zamieszkania do stacji (przystanku) zlokalizowanej najbli˝ej
miejsca pe∏nienia s∏u˝by ∏àcznie z przesiadkami, przekracza w obie strony 2 godziny.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki przyznawania Êwiadczeƒ, o których mowa
w ust. 1 i 2, ich wysokoÊç oraz sposób udokumentowania przez funkcjonariusza poniesionych kosztów
przeniesienia, w tym kosztów podró˝y, uwzgl´dniajàc
prawid∏owoÊç przyznawania tych Êwiadczeƒ oraz
ochron´ interesów Skarbu Paƒstwa.
Art. 93. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 92
ust. 1, je˝eli zapewnienie funkcjonariuszowi odpowiednich warunków mieszkaniowych jest niemo˝liwe
lub utrudnione oraz je˝eli on sam lub jego ma∏˝onek
nie posiadajà lokalu mieszkalnego w miejscu pe∏nienia s∏u˝by lub w miejscowoÊci pobliskiej, funkcjonariuszowi przys∏uguje zwrot udokumentowanych kosztów przeniesienia lub równowa˝nik pieni´˝ny.
2. MiejscowoÊcià pobliskà jest miejscowoÊç, od
której granic administracyjnych najkrótsza odleg∏oÊç
drogà publicznà do granic administracyjnych miejscowoÊci pe∏nienia s∏u˝by nie przekracza 30 km.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wysokoÊç oraz warunki przyznawania i zwracania
równowa˝nika pieni´˝nego, o którym mowa
w ust. 1,
2) wzory wymaganych dokumentów, niezb´dnych
do otrzymania równowa˝nika pieni´˝nego
— majàc na wzgl´dzie terminowe przyznawanie
równowa˝nika pieni´˝nego oraz prawid∏owoÊç zwracania tego równowa˝nika.
Art. 94. Przepisów art. 92 i 93 nie stosuje si´
w przypadku przeniesienia funkcjonariusza na jego
wniosek.
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Art. 95. 1. W przypadku reorganizacji jednostki organizacyjnej, funkcjonariusza mo˝na przenieÊç na inne lub równorz´dne stanowisko s∏u˝bowe, odpowiadajàce jego kwalifikacjom, je˝eli nie jest mo˝liwe pe∏nienie s∏u˝by na dotychczasowym stanowisku.
2. Po przeniesieniu funkcjonariuszowi przys∏uguje
przez okres 6 miesi´cy uposa˝enie nie ni˝sze od
dotychczasowego.
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2. Z wnioskiem o przeniesienie, o którym mowa
w ust. 1, mo˝e wystàpiç tak˝e funkcjonariusz.
3. Propozycj´, o której mowa w ust. 1, przedstawia
dyrektor generalny lub kierownik urz´du wykonujàcy
jego zadania.
4. Propozycja, o której mowa w ust. 1, powinna
okreÊlaç:

Art. 96. 1. W przypadku zniesienia jednostki organizacyjnej kierownik urz´du wst´pujàcy w prawa
i obowiàzki kierownika znoszonej jednostki staje si´
stronà w dotychczasowych stosunkach s∏u˝bowych.

1) dat´ przekszta∏cenia stosunku s∏u˝bowego w stosunek pracy;

2. W terminie 30 dni od dnia zniesienia jednostki
organizacyjnej, kierownik urz´du, o którym mowa
w ust. 1, proponuje funkcjonariuszowi warunki pe∏nienia s∏u˝by, uwzgl´dniajàce jego kwalifikacje i doÊwiadczenie, oraz wskazuje termin — nie krótszy ni˝
14 dni — do którego funkcjonariusz mo˝e z∏o˝yç
oÊwiadczenie o przyj´ciu bàdê odmowie przyj´cia
proponowanych warunków. Po przyj´ciu zaproponowanych warunków funkcjonariuszowi przys∏uguje
przez okres 6 miesi´cy uposa˝enie nie ni˝sze od
dotychczasowego.

4) stanowisko pracy;

3. Niez∏o˝enie oÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 2, we wskazanym terminie jest równoznaczne
z odmowà przyj´cia proponowanych warunków.
4. W przypadku odmowy przyj´cia proponowanych warunków funkcjonariusza zwalnia si´ ze s∏u˝by
po up∏ywie:
1) 2 tygodni — w przypadku funkcjonariuszy w s∏u˝bie przygotowawczej,
2) 3 miesi´cy — w przypadku funkcjonariuszy w s∏u˝bie sta∏ej
— od dnia z∏o˝enia oÊwiadczenia o odmowie przyj´cia proponowanych warunków.
Art. 97. Funkcjonariusza mo˝na przenieÊç na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe w przypadku:
1) trwa∏ej utraty zdolnoÊci do s∏u˝by na zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim, z zastrze˝eniem, ˝e przez okres
6 miesi´cy funkcjonariusz zachowuje prawo do
dotychczasowego uposa˝enia; w przypadku poddania funkcjonariusza rehabilitacji zdrowotnej lub
przygotowaniu do innych obowiàzków s∏u˝bowych, zachowuje on prawo do dotychczasowego
uposa˝enia przez okres rehabilitacji lub przygotowywania nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 12 miesi´cy;
2) likwidacji zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego,
je˝eli nie ma mo˝liwoÊci przeniesienia funkcjonariusza na inne równorz´dne stanowisko w tej samej jednostce organizacyjnej;
3) pisemnego wniosku funkcjonariusza.
Art. 98. 1. Funkcjonariusz mo˝e otrzymaç propozycj´ przeniesienia do s∏u˝by cywilnej w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych albo jednostkach organizacyjnych podleg∏ych lub nadzorowanych przez tego ministra.

2) miejsce pracy;
3) rodzaj umowy o prac´;

5) wynagrodzenie.
5. Funkcjonariusz w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji, o której mowa w ust. 1, sk∏ada
pisemne oÊwiadczenie o przyj´ciu lub odmowie przyj´cia propozycji.
6. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
nastàpiç za zgodà kierownika urz´du, w którym funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´.
7. Dotychczasowy stosunek s∏u˝bowy funkcjonariusza, który przyjà∏ propozycj´, o której mowa
w ust. 1, przekszta∏ca si´ w stosunek pracy na podstawie umowy o prac´.
8. Funkcjonariuszowi, który sta∏ si´ cz∏onkiem korpusu s∏u˝by cywilnej, okres s∏u˝by w S∏u˝bie Celnej
wlicza si´ do sta˝u pracy w s∏u˝bie cywilnej.
9. Stosunek s∏u˝bowy funkcjonariusza, który odmówi∏ przyj´cia z∏o˝onej propozycji nie ulega zmianie.
Art. 99. 1. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej zatrudniony w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych albo jednostkach organizacyjnych podleg∏ych lub nadzorowanych przez
tego ministra, mo˝e otrzymaç propozycj´ pe∏nienia
s∏u˝by w S∏u˝bie Celnej.
2. Z wnioskiem o pe∏nienie s∏u˝by w S∏u˝bie Celnej, mo˝e wystàpiç tak˝e cz∏onek korpusu s∏u˝by
cywilnej.
3. Propozycj´, o której mowa w ust. 1, przedstawia
kierownik urz´du.
4. Propozycja, o której mowa w ust. 1, powinna
okreÊlaç:
1) dat´ przekszta∏cenia stosunku pracy w stosunek
s∏u˝bowy;
2) miejsce s∏u˝by;
3) rodzaj s∏u˝by;
4) stanowisko s∏u˝bowe;
5) stopieƒ s∏u˝bowy;
6) uposa˝enie.

Dziennik Ustaw Nr 168

— 12676 —

Poz. 1323

5. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej w terminie
7 dni od dnia otrzymania propozycji, o której mowa
w ust. 1, sk∏ada pisemne oÊwiadczenie o przyj´ciu lub
odmowie przyj´cia propozycji.

4. Funkcjonariuszowi przenoszonemu w trybie,
o którym mowa w ust. 1, nie przys∏uguje odprawa i inne Êwiadczenia przewidziane dla funkcjonariuszy odchodzàcych ze s∏u˝by.

6. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
nastàpiç za zgodà dyrektora generalnego urz´du lub
kierownika urz´du wykonujàcego jego zadania, w którym cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej jest zatrudniony.

5. Przeniesienie funkcjonariusza w trybie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e byç poprzedzone przeprowadzeniem czynnoÊci, o których mowa w art. 77
ust. 2, w celu potwierdzenia jego przydatnoÊci i szczególnych kwalifikacji do pe∏nienia s∏u˝by w S∏u˝bie
Celnej.

7. Dotychczasowy stosunek pracy cz∏onka korpusu
s∏u˝by cywilnej, który przyjà∏ propozycj´, o której mowa w ust. 1, przekszta∏ca si´ w stosunek s∏u˝bowy na
podstawie aktu mianowania.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

8. Cz∏onkowi korpusu s∏u˝by cywilnej, który sta∏
si´ funkcjonariuszem, okres sta˝u pracy w s∏u˝bie
cywilnej lub jednostkach organizacyjnych wlicza si´
do okresu s∏u˝by w S∏u˝bie Celnej.

1) szczegó∏owy sposób i tryb przenoszenia do s∏u˝by
w S∏u˝bie Celnej funkcjonariuszy, o których mowa
w ust. 1,

9. Stosunek pracy cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej, który odmówi∏ przyj´cia z∏o˝onej propozycji nie
ulega zmianie.

2) równorz´dnoÊç okresów s∏u˝by, sta˝u i uzyskanych w dotychczasowych jednostkach kwalifikacji
zawodowych,

Art. 100. 1. W sytuacji wymagajàcej podwy˝szonej
gotowoÊci, w szczególnoÊci w przypadkach zagro˝enia ochrony i bezpieczeƒstwa obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, w tym zgodnoÊci z prawem przywozu towarów na ten obszar oraz wywozu towarów
z tego obszaru, Szef S∏u˝by Celnej mo˝e skierowaç
funkcjonariusza do pe∏nienia s∏u˝by w systemie nadzwyczajnym.

3) rodzaje kwalifikacji, które mogà zostaç uznane za
szczególnie przydatne w S∏u˝bie Celnej

2. W czasie trwania s∏u˝by w systemie nadzwyczajnym funkcjonariusz pozostaje w ciàg∏ej dyspozycji
prze∏o˝onego.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) organizacj´ pe∏nienia s∏u˝by w systemie nadzwyczajnym,
2) warunki i tryb kierowania do pe∏nienia tej s∏u˝by
oraz sposób jej pe∏nienia,
3) dzienny tok s∏u˝by, cz´stotliwoÊç i wymiar przerw
mi´dzy okresami pe∏nienia s∏u˝by oraz rodzaje dokumentów zwiàzanych z pe∏nieniem s∏u˝by w systemie nadzwyczajnym
— uwzgl´dniajàc prawid∏owoÊç dokumentowania
przebiegu s∏u˝by w systemie nadzwyczajnym, prawid∏owà realizacj´ zadaƒ S∏u˝by Celnej w tym systemie oraz majàc na uwadze przepisy odr´bne.
Art. 101. 1. Do s∏u˝by w S∏u˝bie Celnej mo˝e byç
na w∏asnà proÊb´ przeniesiony funkcjonariusz Policji
lub Stra˝y Granicznej, je˝eli ma on szczególne kwalifikacje do jej pe∏nienia.
2. Funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, do
s∏u˝by w S∏u˝bie Celnej przenosi minister w∏aÊciwy
do spraw finansów publicznych w porozumieniu
z Szefem S∏u˝by Celnej, za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych w porozumieniu z Komendantem G∏ównym Policji albo Komendantem
G∏ównym Stra˝y Granicznej.
3. Funkcjonariusz przeniesiony do s∏u˝by w S∏u˝bie Celnej nabywa uprawnienia okreÊlone w ustawie,
z uwzgl´dnieniem sta˝u s∏u˝by w Policji lub w Stra˝y
Granicznej.

— majàc na wzgl´dzie sprawne przeniesienie pomi´dzy s∏u˝bami oraz przydatnoÊç funkcjonariuszy do
s∏u˝by w S∏u˝bie Celnej.
Art. 102. 1. Funkcjonariusz pe∏niàcy s∏u˝b´ w wyodr´bnionych komórkach, o których mowa w art. 69
ust. 1, albo przewidywany do takiej s∏u˝by mo˝e byç
poddany testowi sprawnoÊci fizycznej, badaniu
psychologicznemu lub badaniu psychofizjologicznemu, majàcym na celu sprawdzenie jego przydatnoÊci
do s∏u˝by na danym stanowisku lub w okreÊlonej komórce organizacyjnej.
2. Testem lub badaniem, o których mowa w ust. 1,
mo˝e byç, za zgodà Szefa S∏u˝by Celnej, obj´ty równie˝ funkcjonariusz kwalifikowany do skierowania na
szkolenia specjalistyczne.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) zakres, warunki i tryb przeprowadzania testu
sprawnoÊci fizycznej, badania psychologicznego
i badania psychofizjologicznego, majàcych na celu sprawdzenie przydatnoÊci funkcjonariusza do
s∏u˝by na okreÊlonych stanowiskach s∏u˝bowych
lub w okreÊlonych komórkach organizacyjnych,
2) terminy przeprowadzania badaƒ i testów, w przypadku gdy badania lub testy majà charakter okresowy,
3) zasady szkolenia funkcjonariuszy i sposób sprawdzenia posiadania przez kandydatów predyspozycji do wykonywania zadaƒ,
4) jednostki w∏aÊciwe do przeprowadzania badaƒ
psychofizjologicznych, badaƒ psychologicznych
oraz testu sprawnoÊci fizycznej
— uwzgl´dniajàc rodzaj i szczególny charakter zadaƒ
wykonywanych na okreÊlonych stanowiskach oraz
metodyk´ przeprowadzania badaƒ i testów, w zale˝noÊci od celu badania lub testu.
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Art. 103. 1. Funkcjonariusza zawiesza si´ w pe∏nieniu obowiàzków s∏u˝bowych na czas nie d∏u˝szy ni˝
3 miesiàce, w przypadku wszcz´cia przeciwko niemu:
1) post´powania karnego w sprawie o przest´pstwo
umyÊlne Êcigane z oskar˝enia publicznego lub
2) post´powania karnego skarbowego w sprawie
o umyÊlne przest´pstwo skarbowe.
2. Funkcjonariusza mo˝na zawiesiç w pe∏nieniu
obowiàzków s∏u˝bowych, na czas nie d∏u˝szy ni˝
3 miesiàce, w razie wszcz´cia przeciwko niemu:
1) post´powania karnego w sprawie o przest´pstwo
nieumyÊlne Êcigane z oskar˝enia publicznego lub
2) post´powania karnego skarbowego w sprawie
o nieumyÊlne przest´pstwo skarbowe lub
3) post´powania dyscyplinarnego
— je˝eli jest to celowe z uwagi na dobro post´powania lub dobro s∏u˝by.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
okres zawieszenia w pe∏nieniu obowiàzków s∏u˝bowych mo˝na przed∏u˝yç do czasu zakoƒczenia post´powania karnego lub post´powania karnego skarbowego.
4. Okres zawieszenia w pe∏nieniu obowiàzków
s∏u˝bowych wlicza si´ do okresu pe∏nienia s∏u˝by, od
którego zale˝à uprawnienia funkcjonariusza.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, okres zawieszenia jest wliczany do okresu pe∏nienia s∏u˝by tylko wówczas, gdy w post´powaniu karnym lub post´powaniu karnym skarbowym funkcjonariusz zosta∏
uniewinniony albo post´powanie zosta∏o umorzone
ze wzgl´du na okolicznoÊci wymienione w art. 17
§ 1 pkt 1, 2 i 6 Kodeksu post´powania karnego, a tak˝e w przypadku uchylenia prawomocnego wyroku
skazujàcego.

Poz. 1323

8) prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania
zawodu funkcjonariusza;
9) odmowy wykonania decyzji w sprawie przeniesienia, o którym mowa w art. 86 ust. 2 i 5;
10) pisemnego zg∏oszenia przez funkcjonariusza ˝àdania zwolnienia ze s∏u˝by;
11) trwa∏ej utraty zdolnoÊci fizycznej lub psychicznej
do pe∏nienia s∏u˝by na zajmowanym stanowisku,
stwierdzonej przez lekarza orzecznika Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, je˝eli nie ma mo˝liwoÊci pe∏nienia s∏u˝by przez funkcjonariusza na innym stanowisku odpowiednim do jego stanu
zdrowia i kwalifikacji zawodowych albo gdy funkcjonariusz odmawia przejÊcia na inne stanowisko;
12) niezg∏oszenia si´ do s∏u˝by w terminie 14 dni od
dnia zakoƒczenia okresu oddelegowania w charakterze eksperta narodowego lub przedstawiciela
S∏u˝by Celnej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
zwolnienie ze s∏u˝by mo˝e nastàpiç w przypadku, gdy
nie ma mo˝liwoÊci przeniesienia funkcjonariusza do
s∏u˝by cywilnej.
Art. 105. Funkcjonariusza mo˝na zwolniç ze s∏u˝by
w przypadku:
1) niewywiàzywania si´ z obowiàzków s∏u˝bowych
w s∏u˝bie sta∏ej, stwierdzonego w dwóch nast´pujàcych po sobie ocenach okresowych, mi´dzy którymi up∏yn´∏o co najmniej 6 miesi´cy;
2) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za przest´pstwo inne ni˝ okreÊlone w art. 104 ust. 1 pkt 2;
3) powo∏ania do innej s∏u˝by paƒstwowej, a tak˝e
obj´cia funkcji z wyboru w organach wykonawczych samorzàdu terytorialnego;
4) nabycia prawa do renty z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy;

6. Wniesienie Êrodka odwo∏awczego od decyzji
o zawieszeniu nie wstrzymuje jej wykonania.

5) niewyra˝enia zgody na przeniesienie na ni˝sze
stanowisko s∏u˝bowe;

Art. 104. 1. Funkcjonariusza zwalnia si´ ze s∏u˝by
w przypadku:

6) nieobecnoÊci w s∏u˝bie z powodu choroby trwajàcej d∏u˝ej ni˝ rok;

1) orzeczenia trwa∏ej niezdolnoÊci do s∏u˝by, z zastrze˝eniem ust. 2;

7) warunkowego umorzenia post´powania karnego
lub post´powania karnego skarbowego, je˝eli pope∏niony czyn stanowi∏ przest´pstwo umyÊlne Êcigane z oskar˝enia publicznego lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe;

2) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za przest´pstwo pope∏nione umyÊlnie lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe;
3) zrzeczenia si´ obywatelstwa polskiego;
4) nieprzydatnoÊci do s∏u˝by, stwierdzonej w opinii
okresowej w s∏u˝bie przygotowawczej;
5) niespe∏nienia wymogów okreÊlonych w art. 79,
z wyjàtkami, o których mowa w art. 80 ust. 4
pkt 1 i 3;
6) odmowy z∏o˝enia Êlubowania;
7) prawomocnego orzeczenia pozbawienia praw
publicznych;

8) odmowy poddania si´ badaniom lekarskim, o których mowa w art. 130 ust. 1;
9) zaistnienia innej, ni˝ okreÊlone w pkt 1—8, wa˝nej
przyczyny, je˝eli dalsze pozostawanie w s∏u˝bie
nie gwarantuje nale˝ytego wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych, w szczególnoÊci gdy wymaga tego dobro S∏u˝by Celnej lub gdy nastàpi∏a
utrata zaufania niezb´dnego do wykonywania
obowiàzków s∏u˝bowych: zwolnienie funkcjonariusza ze s∏u˝by mo˝e nastàpiç w tym przypadku
po zasi´gni´ciu opinii zwiàzku zawodowego funkcjonariuszy;
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10) up∏ywu 12 miesi´cy okresu zawieszenia w pe∏nieniu obowiàzków s∏u˝bowych, je˝eli nie ustàpi∏y
przyczyny b´dàce podstawà zawieszenia;
11) osiàgni´cia wieku 65 lat, je˝eli okres s∏u˝by umo˝liwia mu uzyskanie prawa do emerytury, z osiàgni´ciem tego wieku.
Art. 106. Stosunek s∏u˝bowy funkcjonariusza celnego wygasa:
1) z dniem Êmierci funkcjonariusza;
2) w przypadku niezg∏oszenia si´ funkcjonariusza do
s∏u˝by — z up∏ywem 7 dni od dnia dor´czenia decyzji:
a) o uchyleniu decyzji o zwolnieniu ze s∏u˝by albo
b) o stwierdzeniu niewa˝noÊci decyzji o zwolnieniu ze s∏u˝by.
Art. 107. 1. W przypadkach, o których mowa
w art. 104 ust. 1 pkt 10 i 12 oraz w art. 105 pkt 1, 4, 5,
8, 9 i 11, zwolnienie ze s∏u˝by nast´puje po up∏ywie
odpowiednio:
1) 2 tygodni — w przypadku funkcjonariuszy s∏u˝by
przygotowawczej,
2) 3 miesi´cy — w przypadku funkcjonariuszy s∏u˝by
sta∏ej
— od dnia dor´czenia decyzji o zwolnieniu ze s∏u˝by.

Poz. 1323

4. Okres, za który funkcjonariuszowi przys∏uguje
Êwiadczenie pieni´˝ne, wlicza si´ do okresu s∏u˝by, od
którego zale˝à uprawnienia i Êwiadczenia nale˝ne
funkcjonariuszowi. Okresu pozostawania poza s∏u˝bà,
za który funkcjonariuszowi nie przys∏uguje Êwiadczenie pieni´˝ne, nie uwa˝a si´ za przerw´ w s∏u˝bie
w zakresie uprawnieƒ uzale˝nionych od nieprzerwanego jej biegu.
Art. 109. 1. W przypadku prawomocnego:
1) umorzenia post´powania karnego lub post´powania karnego skarbowego ze wzgl´du na okolicznoÊci wymienione w art. 17 § 1 pkt 1, 2 i 6 Kodeksu
post´powania karnego,
2) uniewinnienia,
3) uchylenia prawomocnego wyroku skazujàcego
— funkcjonariusza, na jego wniosek, przywraca si´
do s∏u˝by na poprzednich warunkach.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, funkcjonariusz powinien zg∏osiç si´ do s∏u˝by w terminie
7 dni od dnia uprawomocnienia si´ wyroku.
3. Przepis art. 108 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 110. W przypadku uchylenia kary dyscyplinarnej:
1) przeniesienia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe,
2) obni˝enia stopnia s∏u˝bowego,

2. Po dor´czeniu decyzji, o której mowa w ust. 1,
je˝eli jest to uzasadnione dobrem s∏u˝by, funkcjonariusz mo˝e byç zwolniony od pe∏nienia s∏u˝by z zachowaniem prawa do uposa˝enia.
3. Termin okreÊlony w ust. 1 mo˝e zostaç skrócony na wniosek funkcjonariusza, je˝eli zwolnienie ze
s∏u˝by nast´puje w zwiàzku z jego pisemnym zg∏oszeniem zwolnienia ze s∏u˝by.
Art. 108. 1. W przypadku uchylenia lub stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji o zwolnieniu ze s∏u˝by, kierownik urz´du niezw∏ocznie wyznacza funkcjonariuszowi stanowisko s∏u˝bowe zgodne z jego kwalifikacjami i dotychczasowym przebiegiem s∏u˝by oraz
okreÊla termin podj´cia s∏u˝by, miejsce pe∏nienia
s∏u˝by oraz stopieƒ s∏u˝bowy i uposa˝enie nie ni˝sze
od dotychczasowego.
2. Prawo do uposa˝enia powstaje z dniem podj´cia s∏u˝by, chyba ˝e po zg∏oszeniu si´ do s∏u˝by zaistnia∏y okolicznoÊci usprawiedliwiajàce jej niepodj´cie.
3. W przypadkach o których mowa w ust. 1, funkcjonariuszowi przywróconemu do s∏u˝by przys∏uguje
za okres pozostawania poza s∏u˝bà Êwiadczenie pieni´˝ne równe uposa˝eniu na stanowisku zajmowanym przed zwolnieniem, nie wi´cej jednak ni˝ za
okres 6 miesi´cy i nie mniej ni˝ za miesiàc. Âwiadczenie pieni´˝ne wyp∏aca si´ w terminie 14 dni od dnia
z∏o˝enia przez funkcjonariusza pisemnego wniosku
wraz z dokumentem potwierdzajàcym fakt przywrócenia do s∏u˝by.

3) pozbawienia stopnia oficerskiego lub generalskiego,
4) wydalenia ze S∏u˝by Celnej
— stosuje si´ odpowiednio przepis art. 108.
Art. 111. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by
lub którego stosunek s∏u˝bowy wygas∏ na podstawie
art. 106 pkt 2, lub wydalony ze S∏u˝by Celnej na podstawie prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej, otrzymuje niezw∏ocznie Êwiadectwo s∏u˝by.
2. Funkcjonariusz mo˝e ˝àdaç sprostowania Êwiadectwa s∏u˝by.
3. W przypadku Êmierci funkcjonariusza, z ˝àdaniem:
1) wydania Êwiadectwa s∏u˝by,
2) sprostowania Êwiadectwa s∏u˝by
— mogà wystàpiç osoby, o których mowa w art. 164
ust. 1.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
dane, które powinno zawieraç Êwiadectwo s∏u˝by,
tryb wydawania i dokonywania sprostowaƒ Êwiadectwa s∏u˝by, informacje, które sà zamieszczane w Êwiadectwie s∏u˝by na ˝àdanie funkcjonariusza, oraz wzór
formularza Êwiadectwa s∏u˝by, majàc na wzgl´dzie
zapewnienie prawid∏owoÊci wydawanych Êwiadectw.
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Art. 112. 1. Czas pe∏nienia s∏u˝by funkcjonariusza
jest okreÊlony wymiarem jego obowiàzków,
z uwzgl´dnieniem prawa do wypoczynku.
2. Czas pe∏nienia s∏u˝by funkcjonariusza wynosi
przeci´tnie 40 godzin tygodniowo w przyj´tym okresie rozliczeniowym, nie d∏u˝szym ni˝ 3 miesiàce.
3. Czas pe∏nienia s∏u˝by funkcjonariusza mo˝e byç
przed∏u˝ony przeci´tnie do 48 godzin tygodniowo,
w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 2,
na polecenie prze∏o˝onego, w celu wykonania czynnoÊci s∏u˝bowych.
4. Pe∏nienie s∏u˝by w przed∏u˝onym czasie s∏u˝by
jest dopuszczalne, gdy wymagajà tego szczególne potrzeby s∏u˝by.
5. Norma przed∏u˝onego czasu s∏u˝by, o którym
mowa w ust. 3, nie mo˝e przekroczyç dla funkcjonariusza 400 godzin w roku kalendarzowym.
6. Funkcjonariuszowi przys∏uguje w ka˝dej dobie
prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, z zastrze˝eniem ust. 4.
7. Funkcjonariuszowi przys∏uguje w ka˝dym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego
odpoczynku.
8. Je˝eli dobowy czas s∏u˝by wynosi co najmniej
6 godzin, funkcjonariusz ma prawo do przerwy w s∏u˝bie trwajàcej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu s∏u˝by.
9. Za przed∏u˝ony czas s∏u˝by funkcjonariuszowi
przyznaje si´, wed∏ug jego wyboru, czas wolny od
s∏u˝by w tym samym wymiarze albo uposa˝enie za
przed∏u˝ony czas s∏u˝by. W przypadkach uzasadnionych potrzebami s∏u˝by o przyznaniu czasu wolnego
od s∏u˝by albo uposa˝enia za przed∏u˝ony czas s∏u˝by
decyduje kierownik urz´du.
10. W przypadkach uzasadnionych specyfikà s∏u˝by i jej organizacjà mo˝e byç stosowany system zmianowy.
11. Kierownik urz´du prowadzi ewidencj´ czasu
s∏u˝by funkcjonariusza w celu prawid∏owego ustalenia jego uposa˝enia za przed∏u˝ony czas s∏u˝by i innych Êwiadczeƒ zwiàzanych ze s∏u˝bà. Kierownik
urz´du udost´pnia t´ ewidencj´ funkcjonariuszowi,
na jego ˝àdanie.
12. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) rozk∏ad czasu s∏u˝by,
2) sposób ustalania wysokoÊci uposa˝enia za przed∏u˝ony czas s∏u˝by,
3) tryb udzielania czasu wolnego za przed∏u˝ony
czas s∏u˝by albo wyp∏acania uposa˝enia za przed∏u˝ony czas s∏u˝by,
4) sposób prowadzenia ewidencji czasu s∏u˝by
— bioràc pod uwag´ zagwarantowanie prawa do
wypoczynku oraz prawid∏owà realizacj´ zadaƒ S∏u˝by Celnej, a tak˝e terminowe wyp∏acanie uposa˝enia
oraz rzetelne dokumentowanie dokonywanych czynnoÊci.
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Rozdzia∏ 8
Stanowiska i stopnie s∏u˝bowe funkcjonariuszy
Art. 113. 1. Funkcjonariusze pe∏nià s∏u˝b´ na stanowiskach s∏u˝bowych.
2. Awans na stanowisko s∏u˝bowe mo˝e nastàpiç
w przypadku istnienia wolnego stanowiska s∏u˝bowego i powinien byç poprzedzony rekrutacjà wewn´trznà.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wykaz i kategorie stanowisk s∏u˝bowych funkcjonariuszy,
2) wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowisk
s∏u˝bowych,
3) dokumenty potwierdzajàce spe∏nienie wymogów,
o których mowa w pkt 2,
4) tryb awansowania na stanowiska s∏u˝bowe,
5) tryb dokonywania zmian na stanowiskach s∏u˝bowych
— uwzgl´dniajàc zakres zadaƒ wykonywanych na
okreÊlonym stanowisku s∏u˝bowym, oceny okresowe i opinie s∏u˝bowe oraz przebieg s∏u˝by.
Art. 114. 1. Stanowiska s∏u˝bowe funkcjonariuszy
w S∏u˝bie Celnej podlegajà opisowi i wartoÊciowaniu.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze zarzàdzenia, zasady dokonywania opisów i wartoÊciowania stanowisk s∏u˝bowych.
Art. 115. 1. W S∏u˝bie Celnej obowiàzujà nast´pujàce korpusy i stopnie s∏u˝bowe:
1) korpus szeregowych S∏u˝by Celnej:
a) aplikant celny,
b) starszy aplikant celny;
2) korpus podoficerów S∏u˝by Celnej:
a) m∏odszy rewident celny,
b) rewident celny,
c) starszy rewident celny,
d) m∏odszy rachmistrz celny,
e) rachmistrz celny,
f) starszy rachmistrz celny;
3) korpus aspirantów S∏u˝by Celnej:
a) m∏odszy aspirant celny,
b) aspirant celny,
c) starszy aspirant celny;
4) korpus oficerów m∏odszych S∏u˝by Celnej:
a) podkomisarz celny,
b) komisarz celny,
c) nadkomisarz celny;
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5) korpus oficerów starszych S∏u˝by Celnej:
a) podinspektor celny,
b) m∏odszy inspektor celny,
c) inspektor celny;

Poz. 1323

Art. 116. 1. Stopnie s∏u˝bowe sà do˝ywotnie.
2. Funkcjonariusz zwolniony ze s∏u˝by mo˝e u˝ywaç stopnia s∏u˝bowego, z dodaniem okreÊlenia
„w stanie spoczynku”, chyba ˝e nastàpi∏a utrata tego
stopnia.

6) korpus genera∏ów S∏u˝by Celnej,
a) nadinspektor celny,
b) genera∏ S∏u˝by Celnej.
2. Na pierwszy stopieƒ s∏u˝bowy w korpusie oficerów m∏odszych S∏u˝by Celnej oraz na stopnie s∏u˝bowe w korpusie genera∏ów S∏u˝by Celnej mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych. Na pozosta∏e stopnie s∏u˝bowe w korpusie oficerów m∏odszych S∏u˝by Celnej oraz w korpusie oficerów starszych S∏u˝by Celnej mianuje Szef S∏u˝by Celnej.
3. Szefa S∏u˝by Celnej oraz Zast´pc´ Szefa S∏u˝by
Celnej mianuje na stopnie s∏u˝bowe minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych.
4. Dyrektorów izb celnych, naczelników urz´dów
celnych oraz ich zast´pców mianuje na stopnie s∏u˝bowe Szef S∏u˝by Celnej.
5. W przypadkach innych ni˝ wymienione
w ust. 2—4 na stopnie s∏u˝bowe mianuje kierownik
urz´du.
6. Mianowanie na stopnie s∏u˝bowe uzale˝nione
jest od opinii s∏u˝bowej i zajmowanego stanowiska
s∏u˝bowego, a na pierwszy stopieƒ w korpusie podoficerów S∏u˝by Celnej równie˝ od mianowania do
s∏u˝by sta∏ej.
7. Na pierwszy stopieƒ w korpusie aspirantów
S∏u˝by Celnej mo˝e byç mianowany funkcjonariusz,
który odby∏ szkolenie specjalistyczne i potwierdzi∏ egzaminem ukoƒczenie tego szkolenia.
8. Na pierwszy stopieƒ s∏u˝bowy w korpusie oficerów m∏odszych S∏u˝by Celnej mo˝e byç mianowany
funkcjonariusz, który posiada wykszta∏cenie wy˝sze
oraz odby∏ szkolenie specjalistyczne i potwierdzi∏ egzaminem ukoƒczenie tego szkolenia.
9. Egzaminy, o których mowa w ust. 7 i 8, przeprowadza komisja powo∏ana przez Szefa S∏u˝by Celnej.
10. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) zakres i sposób prowadzenia szkolenia specjalistycznego dla poszczególnych korpusów oraz zasady rekrutacji uczestników szkolenia,
2) zakres wiedzy oraz umiej´tnoÊci podlegajàcych
sprawdzeniu, sposób przeprowadzenia egzaminu,
a tak˝e jednostki uprawnione do prowadzenia
szkoleƒ,
3) sk∏ad i tryb powo∏ywania komisji, o której mowa
w ust. 9 oraz niezb´dne kwalifikacje cz∏onków komisji
— uwzgl´dniajàc specyfik´ szkolenia dla poszczególnych korpusów, koniecznoÊç zdobycia przez uczestników szkolenia niezb´dnej wiedzy w danym zakresie oraz rzetelne przeprowadzenie egzaminu.

Art. 117. Utrata stopnia s∏u˝bowego nast´puje
w przypadku:
1) zrzeczenia si´ obywatelstwa polskiego;
2) orzeczenia prawomocnym wyrokiem sàdu Êrodka
karnego pozbawienia praw publicznych;
3) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za przest´pstwo umyÊlne lub umyÊlne przest´pstwo
skarbowe;
4) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej
wydalenia ze S∏u˝by Celnej.
Art. 118. 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych, pozbawia stopnia s∏u˝bowego nadinspektora celnego i genera∏a S∏u˝by Celnej.
2. Szef S∏u˝by Celnej pozbawia stopnia s∏u˝bowego funkcjonariuszy z korpusu oficerów m∏odszych
S∏u˝by Celnej i korpusu oficerów starszych S∏u˝by
Celnej.
3. Kierownik urz´du obni˝a stopieƒ s∏u˝bowy oraz
pozbawia stopnia s∏u˝bowego w przypadkach innych
ni˝ okreÊlone w ust. 1 i 2.
Art. 119. 1. Funkcjonariuszowi przywraca si´ stopieƒ s∏u˝bowy w przypadku uchylenia:
1) prawomocnego wyroku sàdu orzekajàcego Êrodek
karny pozbawienia praw publicznych;
2) prawomocnego wyroku skazujàcego za przest´pstwo umyÊlne lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe;
3) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej
wydalenia ze S∏u˝by Celnej;
4) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej
pozbawienia stopnia oficerskiego lub generalskiego;
5) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej
obni˝enia stopnia s∏u˝bowego.
2. W przypadku przywrócenia stopnia s∏u˝bowego
przepis art. 118 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 120. 1. Mianowanie na wy˝szy stopieƒ s∏u˝bowy nast´puje odpowiednio do zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz opinii s∏u˝bowej i nie mo˝e nastàpiç póêniej ni˝ po odbyciu 5 lat s∏u˝by w stopniach: szeregowych, podoficerów i aspirantów i nie wczeÊniej ni˝ po
odbyciu s∏u˝by w stopniu:
1) starszy aplikant celny — roku;
2) m∏odszy rewident celny — roku;
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3) rewident celny — roku;
4) starszy rewident celny — roku;
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4. Funkcjonariusza mo˝na mianowaç na wy˝szy
stopieƒ s∏u˝bowy przed up∏ywem okresów, o których
mowa w ust. 1, je˝eli:

5) m∏odszy rachmistrz celny — roku;

1) ma szczególne kwalifikacje zawodowe lub

6) rachmistrz celny — roku;

2) ma szczególne umiej´tnoÊci do pe∏nienia s∏u˝by,
lub

7) starszy rachmistrz celny — roku;

3) zas∏uguje na wyró˝nienie.

8) m∏odszy aspirant celny — 2 lat;
9) aspirant celny — 2 lat;
10) starszy aspirant celny — 2 lat;
11) podkomisarz celny — 2 lat;
12) komisarz celny — 2 lat;
13) nadkomisarz celny — 2 lat;
14) podinspektor celny — 3 lat;
15) m∏odszy inspektor celny — 3 lat;
16) inspektor celny — 3 lat.
2. Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza
si´ okresów:
1) prowadzenia post´powania karnego przeciwko
funkcjonariuszowi o przest´pstwo umyÊlne Êcigane z oskar˝enia publicznego;
2) prowadzenia post´powania karnego skarbowego
przeciwko funkcjonariuszowi o umyÊlne przest´pstwo skarbowe;
3) prowadzenia post´powania dyscyplinarnego
przeciwko funkcjonariuszowi, je˝eli wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego nastàpi∏o w terminie
3 miesi´cy przed up∏ywem terminu, o którym mowa w ust. 1;
4) za które funkcjonariusz otrzyma∏ negatywnà ocen´ okresowà;
5) nieobecnoÊci trwajàcych ∏àcznie co najmniej po∏ow´ okresu s∏u˝by wymaganego do nadania wy˝szego stopnia s∏u˝bowego z tytu∏u urlopu bezp∏atnego, urlopu wychowawczego oraz choroby;
6) niepe∏nienia s∏u˝by przez co najmniej po∏ow´
okresu s∏u˝by wymaganego do nadania wy˝szego
stopnia s∏u˝bowego z powodu zawieszenia funkcjonariusza w pe∏nieniu obowiàzków.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ w przypadku:
1) gdy w post´powaniu dyscyplinarnym funkcjonariusz zosta∏ uniewinniony albo gdy post´powania
takie zosta∏y umorzone wobec braku ustawowych
znamion czynu zabronionego lub niepope∏nienia
czynu;
2) gdy w post´powaniu karnym lub karnym skarbowym funkcjonariusz zosta∏ uniewinniony albo gdy
takie post´powanie zosta∏o umorzone ze wzgl´du
na okolicznoÊci wymienione w art. 17 § 1
pkt 1—2 i 6 Kodeksu post´powania karnego, a tak˝e w przypadku uchylenia prawomocnego wyroku
skazujàcego.

5. Funkcjonariusza zwalnianego ze s∏u˝by, w przypadkach o których mowa w art. 104 ust. 1 pkt 10 oraz
art. 105 pkt 3, 4 i 11, za zgodà Szefa S∏u˝by Celnej,
mo˝na mianowaç na wy˝szy stopieƒ s∏u˝bowy za
szczególne zas∏ugi w S∏u˝bie Celnej.
6. W uzasadnionych przypadkach funkcjonariusza
mo˝na poÊmiertnie mianowaç na wy˝szy stopieƒ
s∏u˝bowy.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) tryb mianowania funkcjonariusza na stopieƒ s∏u˝bowy,
2) osoby uprawnione do sk∏adania wniosków,
3) terminy dokonywania mianowaƒ,
4) wzór wniosku o mianowanie
— kierujàc si´ posiadanym przez funkcjonariusza doÊwiadczeniem i umiej´tnoÊciami oraz uwzgl´dniajàc
prawid∏owoÊç awansowania na stopieƒ s∏u˝bowy,
w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych w tym zakresie, oraz tradycj´ S∏u˝by Celnej.
Art. 121. 1. Funkcjonariusza Policji albo funkcjonariusza Stra˝y Granicznej przyjmowanego do s∏u˝by,
mianuje si´ na stopieƒ s∏u˝bowy w S∏u˝bie Celnej
równorz´dny z posiadanym stopniem s∏u˝bowym, je˝eli osoba ta ma kwalifikacje i umiej´tnoÊci szczególnie przydatne do pe∏nienia s∏u˝by w S∏u˝bie Celnej.
2. Mianowanie funkcjonariusza Policji albo funkcjonariusza Stra˝y Granicznej na stopieƒ s∏u˝bowy
w S∏u˝bie Celnej mo˝e byç uzale˝nione od odbycia
szkolenia wymaganego do mianowania na dany stopieƒ s∏u˝bowy.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych i administracji, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, równorz´dnoÊç stopni, o których mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc równorz´dnoÊç okresów
s∏u˝by i sta˝u oraz uzyskanych w dotychczasowych
jednostkach kwalifikacji zawodowych z kwalifikacjami
w S∏u˝bie Celnej.
Rozdzia∏ 9
Obowiàzki i prawa funkcjonariuszy
Art. 122. Funkcjonariusz jest obowiàzany w szczególnoÊci:
1) dochowaç obowiàzków wynikajàcych ze z∏o˝onego Êlubowania;
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2) rzetelnie i terminowo wykonywaç powierzone zadania;
3) racjonalnie gospodarowaç Êrodkami publicznymi;
4) podnosiç kwalifikacje zawodowe;
5) godnie zachowywaç si´ w s∏u˝bie oraz poza nià.
Art. 123. 1. Funkcjonariusz jest obowiàzany z∏o˝yç
oÊwiadczenie o swoim stanie majàtkowym w nast´pujàcych przypadkach:
1) przy nawiàzywaniu stosunku s∏u˝bowego i przy
zwalnianiu ze s∏u˝by;
2) co najmniej raz w roku, w terminie wskazanym
w ust. 3, oraz
3) na ˝àdanie kierownika urz´du.
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10. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb post´powania w sprawach oÊwiadczeƒ o stanie majàtkowym,
sposób ich analizy, a tak˝e wzór oÊwiadczenia o stanie
majàtkowym wraz z objaÊnieniami oraz pouczeniem
o odpowiedzialnoÊci za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, uwzgl´dniajàc zakres danych obj´tych oÊwiadczeniem. Wydajàc rozporzàdzenie minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych
uwzgl´dni zapewnienie prawid∏owego sk∏adania
i przechowywania oÊwiadczeƒ o stanie majàtkowym
oraz ograniczenie dost´pnoÊci do tych oÊwiadczeƒ.
Art. 124. Funkcjonariusz przy wykonywaniu obowiàzków s∏u˝bowych nie mo˝e:
1) kierowaç si´ interesem jednostkowym lub grupowym;

2. TreÊç oÊwiadczenia o stanie majàtkowym stanowi tajemnic´ s∏u˝bowà.

2) uczestniczyç w strajku, a tak˝e w dzia∏alnoÊci zak∏ócajàcej normalnà prac´ urz´du;

3. Funkcjonariusz jest obowiàzany corocznie,
w terminie do dnia 15 maja, sk∏adaç oÊwiadczenia
o stanie majàtkowym wraz z za∏àcznikiem — kserokopià zeznania o wysokoÊci dochodu funkcjonariusza
w roku podatkowym i jego korekt. OÊwiadczenie nale˝y sk∏adaç wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia roku poprzedniego. OÊwiadczenie sk∏ada si´ kierownikowi
urz´du.

3) publicznie manifestowaç poglàdów politycznych.

4. Naczelnik urz´du celnego, dyrektor izby celnej
oraz ich zast´pcy sk∏adajà oÊwiadczenia o stanie majàtkowym Szefowi S∏u˝by Celnej.

Art. 125. Funkcjonariusz nie mo˝e:
1) byç cz∏onkiem partii politycznej;
2) byç cz∏onkiem zarzàdów, rad nadzorczych lub
komisji rewizyjnych spó∏ek prawa handlowego;
3) byç zatrudniony lub wykonywaç innych zaj´ç, które mog∏yby wywo∏aç podejrzenie o jego stronniczoÊç lub interesownoÊç albo pozostawa∏yby
w sprzecznoÊci z jego obowiàzkami s∏u˝bowymi;

5. W przypadku niez∏o˝enia oÊwiadczenia o stanie
majàtkowym w terminie, o którym mowa w ust. 3,
z powodu nieobecnoÊci w s∏u˝bie, funkcjonariusz
sk∏ada oÊwiadczenie majàtkowe pierwszego dnia po
stawieniu si´ do s∏u˝by.

4) byç cz∏onkiem zarzàdów, rad nadzorczych lub
komisji rewizyjnych spó∏dzielni, z wyjàtkiem rad
nadzorczych spó∏dzielni mieszkaniowych;

6. OÊwiadczenie o stanie majàtkowym powinno
zawieraç informacje o êród∏ach i wysokoÊci uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieni´˝nych, nieruchomoÊciach, uczestnictwie w spó∏kach
cywilnych lub spó∏kach prawa handlowego, posiadanych udzia∏ach lub akcjach w tych spó∏kach, mieniu
nabytym od Skarbu Paƒstwa, innej paƒstwowej osoby prawnej, gminy lub zwiàzku mi´dzygminnego, które podlega∏o zbyciu w drodze przetargu, mieniu ruchomym, innych prawach majàtkowych oraz o zobowiàzaniach pieni´˝nych.

6) posiadaç w spó∏kach prawa handlowego wi´cej
ni˝ 10 % akcji lub udzia∏ów przedstawiajàcych
wi´cej ni˝ 10 % kapita∏u zak∏adowego — w ka˝dej
z tych spó∏ek;

7. Prawo wglàdu do z∏o˝onych oÊwiadczeƒ o stanie majàtkowym przys∏uguje ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw finansów publicznych, Szefowi S∏u˝by Celnej, dyrektorowi izby celnej oraz osobom przez nich
pisemnie upowa˝nionym w zakresie niezb´dnym do
przeprowadzenia analizy oÊwiadczeƒ.
8. OÊwiadczenie o stanie majàtkowym przechowuje si´ przez okres 10 lat.
9. OÊwiadczenia o stanie majàtkowym osób pe∏niàcych funkcj´ organów S∏u˝by Celnej sà publikowane bez ich zgody na w∏aÊciwych stronach Biuletynu
Informacji Publicznej, z wy∏àczeniem danych dotyczàcych daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP,
miejsca zamieszkania i po∏o˝enia nieruchomoÊci.

5) byç cz∏onkiem zarzàdów fundacji prowadzàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà;

7) prowadziç dzia∏alnoÊci gospodarczej na w∏asny
rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a tak˝e
zarzàdzaç takà dzia∏alnoÊcià lub byç przedstawicielem czy pe∏nomocnikiem w prowadzeniu takiej
dzia∏alnoÊci; nie dotyczy to dzia∏alnoÊci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roÊlinnej
i zwierz´cej w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego;
8) sprawowaç funkcji w podmiotach, których dzia∏alnoÊç jest zwiàzana z obrotem towarami z zagranicà lub obrotem krajowym towarami pochodzàcymi z zagranicy, lub Êwiadczyç pracy na rzecz tych
podmiotów albo na rzecz przedstawicielstw przedsi´biorców zagranicznych lub innych osób zagranicznych prowadzàcych dzia∏alnoÊç na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 126. Ma∏˝onkowie oraz osoby pozostajàce ze
sobà w stosunku pokrewieƒstwa do drugiego stopnia
w∏àcznie lub powinowactwa pierwszego stopnia nie
mogà pe∏niç s∏u˝by w urz´dzie, je˝eli powsta∏by mi´dzy tymi osobami stosunek podleg∏oÊci s∏u˝bowej.
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Art. 127. 1. Funkcjonariusz jest obowiàzany wykonywaç polecenia s∏u˝bowe prze∏o˝onych.

5) tryb wydawania opinii s∏u˝bowych oraz rozpatrywania odwo∏aƒ od opinii s∏u˝bowych

2. Je˝eli polecenie s∏u˝bowe w przekonaniu funkcjonariusza jest niezgodne z prawem, godzi w interes
spo∏eczny lub zawiera znamiona pomy∏ki, funkcjonariusz powinien przedstawiç swoje zastrze˝enia prze∏o˝onemu na piÊmie. W razie pisemnego potwierdzenia
polecenia funkcjonariusz powinien je wykonaç, zawiadamiajàc jednoczeÊnie o zastrze˝eniach kierownika
urz´du, a gdy polecenie wyda∏ kierownik urz´du — organ nadrz´dny.

— uwzgl´dniajàc okolicznoÊci powodujàce sporzàdzanie opinii, przes∏anki dokonywania oceny lub opiniowania oraz udzia∏ organizacji spo∏ecznych w procesie oceniania.

3. Funkcjonariusz jest obowiàzany odmówiç wykonania polecenia, je˝eli jego wykonanie prowadzi∏oby do pope∏nienia przest´pstwa, wykroczenia, przest´pstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.
4. O odmowie wykonania polecenia, o którym mowa w ust. 3, funkcjonariusz jest obowiàzany zawiadomiç kierownika urz´du bàdê organ nadrz´dny, z pomini´ciem drogi s∏u˝bowej.
Art. 128. 1. Funkcjonariusz mo˝e wykonywaç dodatkowe zaj´cia zarobkowe jedynie za zgodà kierownika urz´du. W odniesieniu do dyrektora izby celnej
lub jego zast´pcy zgody udziela Szef S∏u˝by Celnej.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze zarzàdzenia, rodzaje zaj´ç zarobkowych, które nie wymagajà zgody kierownika
urz´du.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, funkcjonariusz jest zobowiàzany poinformowaç kierownika urz´du przed podj´ciem tego zaj´cia.
Art. 129. 1. Funkcjonariusz s∏u˝by sta∏ej podlega
ocenie okresowej dokonywanej przez kierownika
urz´du raz na 2 lata.
2. W przypadku negatywnej oceny okresowej, dodatkowà ocen´ przeprowadza si´ po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia dor´czenia funkcjonariuszowi pierwszej
oceny. W przypadku nieobecnoÊci funkcjonariusza
w s∏u˝bie, bieg terminu zawiesza si´ na czas trwania
tej nieobecnoÊci.
3. Funkcjonariusz zapoznaje si´ z ocenà okresowà
w terminie 14 dni od jej sporzàdzenia. Mo˝e on, w terminie 14 dni od zapoznania si´ z ocenà, z∏o˝yç wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
4. Niezale˝nie od ocen okresowych dokonywanych przez kierownika urz´du, bezpoÊredni prze∏o˝ony mo˝e wydawaç opinie s∏u˝bowe dotyczàce przebiegu s∏u˝by funkcjonariusza. Funkcjonariusz mo˝e,
w terminie 14 dni od zapoznania si´ z opinià, wnieÊç
odwo∏anie do kierownika urz´du.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

Art. 130. 1. Funkcjonariusz mo˝e byç skierowany
z urz´du lub na wniosek do komisji lekarskiej, podleg∏ej ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów
publicznych, w celu:
1) okreÊlenia braku przeciwwskazaƒ zdrowotnych do
pe∏nienia s∏u˝by na okreÊlonym stanowisku s∏u˝bowym;
2) skierowania na okreÊlone szkolenia, w tym szkolenie specjalistyczne;
3) sprawdzenia prawid∏owoÊci orzekania o czasowej
niezdolnoÊci do s∏u˝by z powodu choroby oraz wystawianych zaÊwiadczeƒ lekarskich do celów wyp∏aty uposa˝enia za czas niezdolnoÊci do s∏u˝by.
2. Funkcjonariusz jest obowiàzany poddaç si´ zleconym badaniom, w tym równie˝ badaniom specjalistycznym.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) stan zdrowia wymagany do pe∏nienia s∏u˝by na
okreÊlonym stanowisku, w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych
do wydawania skierowaƒ, o których mowa
w ust. 1, majàc na wzgl´dzie w∏aÊciwy dobór kandydatów na okreÊlone stanowisko;
2) sk∏ad, organizacj´, zakres dzia∏ania oraz tryb post´powania komisji lekarskich, o których mowa
w ust. 1, majàc na wzgl´dzie sprawne i rzetelne
przeprowadzenie badaƒ;
3) tryb post´powania komisji lekarskich w zwiàzku
z badaniem prawid∏owoÊci orzekania o czasowej
niezdolnoÊci do s∏u˝by z powodu choroby oraz
wystawionych zaÊwiadczeƒ lekarskich do celów
wyp∏aty uposa˝enia za czas niezdolnoÊci do s∏u˝by, uwzgl´dniajàc potrzeb´ obiektywnej oceny takich zaÊwiadczeƒ.
Art. 131. 1. Funkcjonariusz jest obowiàzany wykonywaç obowiàzki s∏u˝bowe w umundurowaniu.
2. Umundurowanie, o którym mowa w ust. 1,
funkcjonariusz otrzymuje do bezp∏atnego korzystania.
W przypadkach zwolnienia ze s∏u˝by z przyczyn, o których mowa w art. 104 ust. 1 pkt 2—10 i pkt 12 oraz
art. 105 pkt 1, 2 i 5—10 funkcjonariusz jest zobowiàzany do zwrotu równowartoÊci sk∏adników umundurowania.

1) kryteria, na podstawie których sà sporzàdzane
oceny i opinie,

3. W uzasadnionych przypadkach kierownik urz´du mo˝e zwolniç funkcjonariusza od wykonywania
obowiàzków s∏u˝bowych w umundurowaniu.

2) skal´ ocen i przes∏anki, które uwzgl´dnia si´
w procesie oceniania i opiniowania,

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

3) wzór kwestionariusza oceny okresowej i opinii,
4) tryb przeprowadzenia oceny okresowej oraz tryb
rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie
sprawy dotyczàcych tej oceny,

1) szczegó∏owy tryb przydzia∏u, okresy zu˝ycia, wzory, kolory i normy umundurowania, oznaczeƒ
stopni s∏u˝bowych oraz znaków identyfikacji osobistej funkcjonariuszy,
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2) sposób noszenia umundurowania i oznaczeƒ
stopni s∏u˝bowych,
3) wysokoÊç i warunki przyznawania równowa˝nika
pieni´˝nego w zamian za umundurowanie oraz za
okresowe czyszczenie munduru,
4) przypadki, w jakich funkcjonariusze nie majà obowiàzku pe∏nienia s∏u˝by w umundurowaniu
— uwzgl´dniajàc we wzorach umundurowania wizerunek or∏a bia∏ego ustalony dla god∏a paƒstwowego
oraz bioràc pod uwag´ rodzaj noszonego przez funkcjonariusza umundurowania oraz zakres realizowanych przez niego zadaƒ.
Art. 132. 1. Funkcjonariusz, który zosta∏ zwolniony
ze s∏u˝by przed up∏ywem 3 lat od ukoƒczenia nauki
w formach szkolnych i pozaszkolnych oraz na kursach
zawodowych w s∏u˝bie przygotowawczej, której koszty zosta∏y poniesione przez kierownika urz´du jest
obowiàzany do zwrotu tych kosztów zmniejszonych
proporcjonalnie w stosunku do okresu pozostawania
w stosunku s∏u˝bowym po ukoƒczeniu nauki.
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie w przypadku:
1) zwolnienia ze s∏u˝by funkcjonariusza z przyczyn,
o których mowa w art. 104 ust. 1 pkt 2—10 i pkt 12
oraz art. 105 pkt 1, 2 i 5—10;
2) orzeczenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze S∏u˝by Celnej;
3) wygaÊni´cia stosunku s∏u˝bowego z przyczyn,
o których mowa w art. 106 pkt 2.
3. W uzasadnionych przypadkach Szef S∏u˝by Celnej mo˝e zwolniç osob´ zobowiàzanà do zwrotu kosztów okreÊlonych w ust. 1 z obowiàzku ich zwrotu.
Art. 133. Funkcjonariusz, w zwiàzku z pe∏nieniem
obowiàzków s∏u˝bowych, korzysta z ochrony prawnej
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych w Kodeksie karnym.
Art. 134. 1. Funkcjonariuszowi przys∏uguje zwrot
kosztów obrony, je˝eli post´powanie karne wszcz´te
przeciwko niemu o przest´pstwo pope∏nione w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci s∏u˝bowych zostanie
zakoƒczone prawomocnym orzeczeniem o umorzeniu
post´powania wobec braku ustawowych znamion
czynu zabronionego lub niepope∏nienia przest´pstwa
albo wyrokiem uniewinniajàcym.
2. Koszty, w wysokoÊci odpowiadajàcej wynagrodzeniu jednego obroƒcy, okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia
26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze (Dz. U.
z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1317) zwraca
si´ ze Êrodków Skarbu Paƒstwa na wniosek funkcjonariusza.
Art. 135. 1. Funkcjonariuszom i cz∏onkom ich rodzin, by∏ym funkcjonariuszom, w tym emerytom i rencistom i cz∏onkom ich rodzin, mogà byç przyznawane
Êwiadczenia socjalne.
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2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, podmioty uprawnione do wyp∏aty Êwiadczeƒ socjalnych, rodzaj i zakres tych Êwiadczeƒ, sposób obliczania i ich wysokoÊç, terminy rozliczeƒ oraz wyp∏aty,
uwzgl´dniajàc prawid∏owoÊç wyp∏acanych Êwiadczeƒ
oraz warunki korzystania z tych Êwiadczeƒ.
Art. 136. 1. Funkcjonariusze w czasie wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych mogà otrzymywaç nieodp∏atnie wy˝ywienie oraz napoje, zwane dalej „wy˝ywieniem”, lub równowa˝nik pieni´˝ny w zamian za wy˝ywienie.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, przypadki,
w których funkcjonariusz otrzymuje wy˝ywienie lub
równowa˝nik pieni´˝ny w zamian za wy˝ywienie, normy wy˝ywienia i wysokoÊç równowa˝nika pieni´˝nego, sposób ustalania wartoÊci pieni´˝nej równowa˝nika, warunki i tryb jego wyp∏acania, a tak˝e organy
w∏aÊciwe w tych sprawach, uwzgl´dniajàc zakres
i specyfik´ zadaƒ s∏u˝bowych wykonywanych przez
funkcjonariuszy.
Art. 137. Do funkcjonariusza stosuje si´ przepisy
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm.28)), zwanej
dalej „Kodeksem pracy”, dotyczàce uprawnieƒ pracowników zwiàzanych z rodzicielstwem, chyba ˝e
przepisy ustawy sà korzystniejsze.
Art. 138. 1. Funkcjonariuszowi przys∏uguje prawo
do corocznego p∏atnego urlopu wypoczynkowego na
zasadach okreÊlonych w Kodeksie pracy, z wy∏àczeniem art. 1672.
2. Kierownik urz´du jest obowiàzany udzieliç na
˝àdanie funkcjonariusza i w terminie przez niego
wskazanym nie wi´cej ni˝ 4 dni urlopu w ka˝dym roku kalendarzowym. Funkcjonariusz zg∏asza ˝àdanie
udzielenia urlopu najpóêniej w dniu rozpocz´cia urlopu.
3. Odmowa udzielenia urlopu, o którym mowa
w ust. 2, mo˝e nastàpiç w sytuacji, gdy nieobecnoÊç
funkcjonariusza w s∏u˝bie wp∏ynie na ciàg∏oÊç wykonywania zadaƒ w jednostce organizacyjnej S∏u˝by
Celnej.
———————
28)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r.
Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181,
poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586,
Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654
oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58,
poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958
i Nr 157, poz. 1241.
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4. Funkcjonariuszowi, który osiàgnà∏ okreÊlony
sta˝ s∏u˝by w S∏u˝bie Celnej przys∏uguje dodatkowy
urlop wypoczynkowy w ka˝dym roku kalendarzowym
w wymiarze:
1) 5 dni, je˝eli pe∏ni s∏u˝b´ co najmniej 15 lat;
2) 10 dni, je˝eli pe∏ni s∏u˝b´ co najmniej 20 lat.
5. ¸àczny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego, o którym mowa w ust. 4, nie mo˝e przekroczyç 10 dni rocznie.
6. Funkcjonariuszowi przenoszonemu z urz´du do
innej miejscowoÊci, je˝eli z przeniesieniem wià˝e si´
zmiana jego miejsca zamieszkania udziela si´ p∏atnego urlopu okolicznoÊciowego.
7. Urlopu okolicznoÊciowego, o którym mowa
w ust. 6, udziela si´ w wymiarze 4 dni. Urlop okolicznoÊciowy mo˝e byç na wniosek funkcjonariusza wykorzystany w cz´Êciach.
Art. 139. Funkcjonariuszowi, po up∏ywie 5 lat s∏u˝by, przys∏uguje p∏atny urlop zdrowotny z zachowaniem prawa do uposa˝enia. Urlopu zdrowotnego
udziela kierownik urz´du na podstawie skierowania
na leczenie sanatoryjne, profilaktyczne, rehabilitacyjne lub uzdrowiskowe na okres ustalony w tym skierowaniu nieprzekraczajàcy jednak 30 kolejnych dni
w ka˝dym roku kalendarzowym.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb
udzielania wyró˝nieƒ funkcjonariuszom, uwzgl´dniajàc w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych w tych sprawach, sposób udzielania wyró˝nieƒ oraz terminy ich przyznawania.
Art. 142. 1. Nagroda pieni´˝na, o której mowa
w art. 141 ust. 1 pkt 3, jest przyznawana z funduszu
nagród za szczególne osiàgni´cia w S∏u˝bie Celnej.
2. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, tworzy fundusz nagród za szczególne osiàgni´cia w S∏u˝bie Celnej, okreÊlajàc w szczególnoÊci êród∏o Êrodków
na ten fundusz oraz jego wysokoÊç, tryb przyznawania nagród, majàc na wzgl´dzie charakter wykonywanych zadaƒ przez funkcjonariuszy, a tak˝e okolicznoÊci
przyznawania nagrody.
Art. 143. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki bezpieczeƒstwa i higieny s∏u˝by, bioràc pod uwag´ charakter wykonywanych zadaƒ przez
funkcjonariuszy oraz miejsce i czas pe∏nienia s∏u˝by.
Art. 144. Funkcjonariusze mogà si´ zrzeszaç
w zwiàzkach zawodowych na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o zwiàzkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z póên. zm.29)).
Rozdzia∏ 10

Art. 140. 1. Kierownik urz´du mo˝e, z wa˝nych
przyczyn, udzieliç funkcjonariuszowi urlopu bezp∏atnego.
2. Okresu urlopu bezp∏atnego nie zalicza si´ do
okresu s∏u˝by, od którego zale˝à uprawnienia funkcjonariusza.
3. Funkcjonariuszowi, który rozpoczyna urlop bezp∏atny w ciàgu miesiàca kalendarzowego, przys∏uguje uposa˝enie w wysokoÊci 1/30 uposa˝enia miesi´cznego za ka˝dy dzieƒ poprzedzajàcy dzieƒ rozpocz´cia
urlopu bezp∏atnego. Je˝eli funkcjonariusz pobra∏ ju˝
uposa˝enie za czas urlopu bezp∏atnego, potràca mu
si´ odpowiednià cz´Êç uposa˝enia przy najbli˝szej
wyp∏acie uposa˝enia.
Art. 141. 1. Funkcjonariuszowi za szczególne osiàgni´cia w S∏u˝bie Celnej, w szczególnoÊci za wzorowe
wykonywanie obowiàzków, przejawianie inicjatywy,
doskonalenie kwalifikacji zawodowych mogà byç
udzielane wyró˝nienia:
1) dyplom;
2) krótkoterminowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 10 dni;
3) nagroda pieni´˝na lub rzeczowa;
4) mianowanie na wy˝szy stopieƒ s∏u˝bowy;
5) przyznanie odznaki honorowej;
6) przedstawienie do odznaczenia paƒstwowego.
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Uposa˝enie i inne Êwiadczenia pieni´˝ne
funkcjonariuszy
Art. 145. 1. Prawo do uposa˝enia powstaje
z dniem mianowania funkcjonariusza do s∏u˝by.
2. Z tytu∏u pe∏nienia s∏u˝by funkcjonariusz otrzymuje uposa˝enie i inne Êwiadczenia pieni´˝ne okreÊlone w ustawie.
3. Przeci´tne uposa˝enie funkcjonariusza stanowi
wielokrotnoÊç kwoty bazowej, której wysokoÊç ustalonà wed∏ug odr´bnych zasad okreÊla ustawa bud˝etowa.
4. WielokrotnoÊç kwoty bazowej, o której mowa
w ust. 3, okreÊla Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, kierujàc si´ szczególnymi zadaniami, jakie wykonuje S∏u˝ba Celna.
5. Przez przeci´tne uposa˝enie, o którym mowa
w ust. 3, rozumie si´ uposa˝enie wraz z 1/12 równowartoÊci nagrody rocznej.
Art. 146. Uposa˝enie funkcjonariusza, zwane dalej
„uposa˝eniem”, sk∏ada si´ z uposa˝enia zasadniczego
i dodatków do uposa˝enia.
———————
29)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 i Nr 128,
poz. 1405, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 i Nr 240, poz. 2052,
z 2003 r. Nr 63, poz. 590 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r.
Nr 240, poz. 2407 oraz z 2008 r. Nr 90, poz. 562.

Dziennik Ustaw Nr 168

— 12686 —

Art. 147. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw pracy okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) grupy uposa˝enia zasadniczego funkcjonariuszy,
2) zaszeregowanie stanowisk s∏u˝bowych do poszczególnych grup uposa˝enia zasadniczego oraz
odpowiadajàce im wysokoÊci tego uposa˝enia
ustalone z zastosowaniem mno˝ników kwoty bazowej
— uwzgl´dniajàc zró˝nicowanie uposa˝enia zasadniczego w poszczególnych grupach tego uposa˝enia,
a tak˝e charakter i rodzaje stanowisk s∏u˝bowych
w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.
Art. 148. 1. Funkcjonariusze otrzymujà nast´pujàce dodatki do uposa˝enia zasadniczego:
1) dodatek za wieloletnià s∏u˝b´;
2) dodatek za stopieƒ s∏u˝bowy w wysokoÊci uzale˝nionej od posiadanego stopnia;
3) dodatek funkcyjny na stanowisku kierowniczym
lub samodzielnym;
4) dodatki uzasadnione szczególnymi w∏aÊciwoÊciami, kwalifikacjami i umiej´tnoÊciami;
5) dodatki uzasadnione szczególnymi zadaniami,
warunkami lub miejscem pe∏nienia s∏u˝by.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki otrzymywania dodatków do uposa˝enia, o których
mowa w ust. 1 pkt 2—5, wysokoÊç dodatków,
uwzgl´dniajàc okolicznoÊci uzasadniajàce przyznanie
dodatków, okresowe podwy˝szenie lub obni˝enie
tych dodatków, jak równie˝ rodzaje i wysokoÊç dodatków przys∏ugujàcych funkcjonariuszowi ze wzgl´du
na szczególne w∏aÊciwoÊci, kwalifikacje, umiej´tnoÊci,
zadania, warunki albo miejsce pe∏nienia s∏u˝by.
Art. 149. Uposa˝enie jest p∏atne miesi´cznie.
Art. 150. 1. Funkcjonariusz odwo∏any ze stanowiska s∏u˝bowego lub przeniesiony na stanowisko s∏u˝bowe zaszeregowane do ni˝szej grupy uposa˝enia zasadniczego zachowuje prawo do uposa˝enia zasadniczego pobieranego na poprzednio zajmowanym stanowisku przez okres 6 miesi´cy.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do funkcjonariuszy przeniesionych na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe na
podstawie art. 167 ust. 1 pkt 7 oraz funkcjonariuszy
przeniesionych na w∏asnà proÊb´.
Art. 151. 1. Funkcjonariuszowi zawiesza si´ uposa˝enie w przypadku:
1) samowolnego
s∏u˝by;

opuszczenia

miejsca

pe∏nienia

2. W przypadku gdy okolicznoÊci, o których mowa
w ust. 1, zostanà uznane za usprawiedliwione, funkcjonariuszowi wyp∏aca si´ zawieszone uposa˝enie.
W przypadku nieobecnoÊci nieusprawiedliwionej
funkcjonariusz traci za ka˝dy dzieƒ nieobecnoÊci
1/30 cz´Êç uposa˝enia miesi´cznego. Je˝eli funkcjonariusz pobra∏ ju˝ za czas nieusprawiedliwionej nieobecnoÊci uposa˝enie, potràca mu si´ odpowiednià
cz´Êç uposa˝enia przy najbli˝szej wyp∏acie.
Art. 152. 1. W przypadku urlopu lub choroby funkcjonariusz otrzymuje uposa˝enie i inne Êwiadczenia
pieni´˝ne nale˝ne na zajmowanym stanowisku s∏u˝bowym.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ tak˝e w razie niemo˝noÊci wykonywania s∏u˝by z innych przyczyn uprawniajàcych do Êwiadczeƒ okreÊlonych w przepisach
o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choroby i macierzyƒstwa, przez okres
okreÊlony w tych przepisach.
3. W razie niezdolnoÊci do s∏u˝by z powodu choroby spowodowanej wypadkiem przy pe∏nieniu s∏u˝by
lub chorobà zawodowà funkcjonariusz zachowuje
prawo do Êwiadczeƒ pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego z tytu∏u wypadków przy pe∏nieniu s∏u˝by
i chorób zawodowych, przez okres okreÊlony w przepisach o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia
spo∏ecznego.
Art. 153. 1. Dodatek za wieloletnià s∏u˝b´ przys∏uguje po 2 latach s∏u˝by, w wysokoÊci wynoszàcej 2 %
uposa˝enia zasadniczego.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, wzrasta
o 1 % za ka˝dy dalszy rok s∏u˝by, a˝ do osiàgni´cia
20 % uposa˝enia zasadniczego po 20 latach s∏u˝by,
oraz o 0,5 % za ka˝dy nast´pny rok s∏u˝by — ∏àcznie
do wysokoÊci 25 % po 30 latach s∏u˝by.
3. Do okresów s∏u˝by uprawniajàcych do dodatku,
o którym mowa w ust. 1, wlicza si´ poprzednie zakoƒczone okresy s∏u˝by lub zatrudnienia oraz inne okresy,
je˝eli z mocy odr´bnych przepisów podlegajà one wliczeniu do okresu pracy, od którego zale˝à uprawnienia pracownicze.
4. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 1 i 2,
nie wlicza si´ okresów zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), a tak˝e w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat
1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów (Dz. U.
z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z póên. zm.30)).
5. Dodatek za wieloletnià s∏u˝b´ jest wyp∏acany,
poczàwszy od pierwszego dnia miesiàca kalendarzowego nast´pujàcego po miesiàcu, w którym funkcjonariusz naby∏ prawo do tego dodatku lub wy˝szej
stawki dodatku, je˝eli nabycie prawa nastàpi∏o w ciàgu miesiàca.
———————
30)

2) niepodj´cia s∏u˝by;
3) zawinionej niemo˝noÊci pe∏nienia s∏u˝by.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85,
poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176,
poz. 1242.
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2) po 25 latach s∏u˝by — 100 %,

b) w post´powaniu karnym lub karnym skarbowym funkcjonariusz zosta∏ uniewinniony albo
gdy takie post´powanie zosta∏o umorzone ze
wzgl´du na okolicznoÊci wymienione w art. 17
§ 1 pkt 1, 2 i 6 Kodeksu post´powania karnego.

3) po 30 latach s∏u˝by — 150 %,

4. Nagrody rocznej nie przyznaje si´ w przypadku:

4) po 35 latach s∏u˝by — 200 %,

1) pope∏nienia przez funkcjonariusza, Êciganego
z oskar˝enia publicznego przest´pstwa umyÊlnego lub umyÊlnego przest´pstwa skarbowego,
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sàdu;

Art. 154. 1. Funkcjonariuszom przys∏ugujà nagrody jubileuszowe w wysokoÊci:
1) po 20 latach s∏u˝by — 75 %,

5) po 40 latach s∏u˝by — 300 %,
6) po 45 latach s∏u˝by — 400 %
— miesi´cznego uposa˝enia.
2. Do okresów s∏u˝by uprawniajàcych do nagrody
jubileuszowej wlicza si´ poprzednie zakoƒczone okresy s∏u˝by lub zatrudnienia oraz inne okresy, je˝eli
z mocy odr´bnych przepisów podlegajà one wliczeniu
do okresu pracy, od którego zale˝à uprawnienia pracownicze.
3. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 2, nie
wlicza si´ okresów zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej), a tak˝e w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat
1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób
obliczania i wyp∏acania nagrody jubileuszowej, bioràc
pod uwag´ udokumentowanie okresów pe∏nienia
s∏u˝by lub zatrudnienia uprawniajàce do nagrody jubileuszowej w okreÊlonej wysokoÊci.
Art. 155. 1. Funkcjonariuszowi przys∏uguje nagroda roczna w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ wysokoÊç jednomiesi´cznego uposa˝enia.
2. W razie pe∏nienia s∏u˝by przez cz´Êç roku kalendarzowego, nagrod´ rocznà przyznaje si´ proporcjonalnie do liczby pe∏nych miesi´cy kalendarzowych
s∏u˝by. Okresy s∏u˝by krótsze od miesiàca kalendarzowego sumuje si´, przyjmujàc, ˝e ka˝de 30 dni s∏u˝by
stanowi pe∏ny miesiàc kalendarzowy.
3. Do okresu s∏u˝by, o którym mowa w ust. 2, nie
wlicza si´ okresów:
1) korzystania przez funkcjonariusza z urlopu bezp∏atnego lub wychowawczego;
2) nieobecnoÊci funkcjonariusza z powodu choroby
oraz z powodów, o których mowa w art. 152
ust. 2 i 3;
3) zawieszenia funkcjonariusza w pe∏nieniu obowiàzków s∏u˝bowych w przypadkach, o których mowa
w art. 103, chyba ˝e:
a) w post´powaniu dyscyplinarnym funkcjonariusz zosta∏ uniewinniony albo gdy post´powanie takie zosta∏o umorzone wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego lub niepope∏nienia czynu,

2) wymierzenia funkcjonariuszowi prawomocnym
orzeczeniem dyscyplinarnym kary, o której mowa
w art. 167 ust. 1 pkt 4—10;
3) zwolnienia funkcjonariusza ze s∏u˝by w przypadkach, o których mowa w art. 104 ust. 1 pkt 4 albo
w art. 105 pkt 2.
5. Nagroda roczna mo˝e ulec obni˝eniu od 20 %
do 50 % w stosunku do wysokoÊci okreÊlonej
w ust. 1 w przypadku:
1) pope∏nienia przez funkcjonariusza przest´pstwa,
innego ni˝ okreÊlone w ust. 4 pkt 1, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sàdu;
2) wymierzenia funkcjonariuszowi prawomocnym
orzeczeniem dyscyplinarnym kary, o której mowa
w art. 167 ust. 1 pkt 1—3;
3) niewywiàzywania si´ z obowiàzków s∏u˝bowych
w okresie odbywania s∏u˝by sta∏ej, stwierdzonego
w dwóch nast´pujàcych po sobie ocenach okresowych lub opiniach s∏u˝bowych, mi´dzy którymi
up∏yn´∏o co najmniej 6 miesi´cy.
6. Przyznanie nagrody rocznej zawiesza si´, je˝eli
przeciwko funkcjonariuszowi toczy si´ post´powanie
karne, karne skarbowe lub dyscyplinarne o czyn pope∏niony w roku kalendarzowym, za który nagroda
jest przyznawana — do czasu zakoƒczenia tego post´powania.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, nagrody rocznej nie przyznaje si´ lub si´ jà obni˝a za rok
kalendarzowy, w którym funkcjonariusz:
1) pope∏ni∏ przest´pstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sàdu;
2) naruszy∏ obowiàzki s∏u˝bowe, za co zosta∏ ukarany
prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym;
3) otrzyma∏ drugà kolejnà negatywnà opini´ lub ocen´ z powodu niewywiàzywania si´ z obowiàzków
s∏u˝bowych w okresie odbywania s∏u˝by.
8. O nieprzyznaniu lub obni˝eniu nagrody rocznej
decyduje kierownik urz´du.
9. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób ustalania wysokoÊci i termin wyp∏aty nagrody rocznej majàc na wzgl´dzie prawid∏owe dokonywanie wyp∏at.
Art. 156. 1. Funkcjonariuszowi odbywajàcemu podró˝e s∏u˝bowe na obszarze kraju przys∏ugujà nale˝noÊci z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych.
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2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) zakres poj´cia podró˝y s∏u˝bowej,
2) warunki ustalania nale˝noÊci, o których mowa
w ust. 1, ich wysokoÊç, a tak˝e sposób rozliczania
si´ funkcjonariusza
— uwzgl´dniajàc potrzeb´ uzale˝nienia wysokoÊci
nale˝noÊci od czasu trwania podró˝y s∏u˝bowej,
zwrot rzeczywiÊcie poniesionych wydatków oraz
okreÊlenie terminów wyp∏aty nale˝noÊci w sposób
u∏atwiajàcy dokonywanie rozliczeƒ.
Art. 157. 1. Funkcjonariuszowi przys∏uguje równowa˝nik z tytu∏u dojazdu do miejsca pe∏nienia s∏u˝by,
je˝eli on sam lub jego ma∏˝onek nie zamieszkujà lub
nie posiadajà lokalu mieszkalnego w miejscu pe∏nienia s∏u˝by lub miejscowoÊci pobliskiej.
2. Równowa˝nik nie przys∏uguje:
1) funkcjonariuszom pe∏niàcym s∏u˝b´ w komórkach
organizacyjnych w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra;
2) funkcjonariuszom, którzy otrzymujà równowa˝nik
pieni´˝ny, o którym mowa w art. 93 ust. 1;
3) je˝eli dojazd do miejsca pe∏nienia s∏u˝by jest mo˝liwy Êrodkami komunikacji publicznej i nie jest
znacznie utrudniony.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki, wysokoÊç oraz tryb i terminy wyp∏aty równowa˝nika,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci potrzeb´ jego odniesienia do cen biletów za przejazd kolejà lub autobusami, wzory wymaganych dokumentów oraz potrzeb´
w∏aÊciwego dokumentowania poniesionych kosztów.
Art. 158. 1. Funkcjonariuszowi mo˝e byç przyznane prawo do rycza∏tu zwiàzanego z u˝ywaniem pojazdów niepozostajàcych w dyspozycji S∏u˝by Celnej do
celów s∏u˝bowych na zasadach okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z póên. zm.31)).
2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje zadaƒ,
do których wykonywania dopuszcza si´ u˝ycie pojazdów do celów s∏u˝bowych oraz szczegó∏owe warunki
u˝ywania tych pojazdów, uwzgl´dniajàc potrzeb´
sprawnej realizacji zadaƒ S∏u˝by Celnej.
Art. 159. 1. W zakresie odbywania przez funkcjonariusza zagranicznych podró˝y s∏u˝bowych stosuje
si´ odpowiednio przepisy w sprawie wysokoÊci oraz
warunków ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pra———————
31)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192,
poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505
i Nr 234, poz. 1574 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31,
poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817.
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cownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej poza granicami kraju wydane na podstawie
art. 775 § 2 Kodeksu pracy, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. W przypadku zagranicznych podró˝y s∏u˝bowych realizowanych w ramach programów Wspólnoty Europejskiej w szczególnoÊci Customs i Fiscalis wynikajàcych z decyzji nr 624/2007/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. i decyzji
nr 1482/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 11 grudnia 2007 r. stosuje si´ odpowiednio rozwiàzania obowiàzujàce dla tych programów.
Art. 160. 1. Funkcjonariuszowi, który wykonuje
sta∏e zadania s∏u˝bowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przys∏uguje rycza∏t na pokrycie kosztów
wy˝ywienia i innych drobnych wydatków.
2. Wykonywanie sta∏ych zadaƒ s∏u˝bowych poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w dobowym wymiarze czasu s∏u˝by nieprzekraczajàcym 24 godzin,
nie stanowi podró˝y s∏u˝bowej w rozumieniu przepisów, o których mowa w art. 159.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, walut´ i wysokoÊç rycza∏tu, uwzgl´dniajàc kraj oraz liczb´ godzin
wykonywania zadaƒ przez funkcjonariusza.
Art. 161. 1. Funkcjonariusz zawieszony w pe∏nieniu obowiàzków s∏u˝bowych i zwolniony od pe∏nienia
innych obowiàzków s∏u˝bowych otrzymuje od dnia
zawieszenia 50 % uposa˝enia przys∏ugujàcego
w dniu zawieszenia.
2. Po zakoƒczeniu post´powania karnego, post´powania karnego skarbowego lub dyscyplinarnego,
b´dàcego przyczynà zawieszenia w czynnoÊciach
s∏u˝bowych, funkcjonariusz otrzymuje wstrzymanà
cz´Êç uposa˝enia oraz obligatoryjne podwy˝ki wprowadzane w okresie zawieszenia, je˝eli w post´powaniu karnym lub karnym skarbowym funkcjonariusz zosta∏ uniewinniony albo gdy takie post´powanie zosta∏o umorzone ze wzgl´du na okolicznoÊci wymienione
w art. 17 § 1 pkt 1, 2 i 6 Kodeksu post´powania karnego, a w post´powaniu dyscyplinarnym nie zosta∏ ukarany karà dyscyplinarnà wydalenia ze s∏u˝by.
3. W przypadku wykonywania innych obowiàzków
s∏u˝bowych w okresie zawieszenia funkcjonariuszowi
przys∏uguje uposa˝enie nie ni˝sze od dotychczas
otrzymywanego.
Art. 162. Z uposa˝enia funkcjonariusza mogà byç
dokonywane potràcenia na podstawie sàdowych i administracyjnych tytu∏ów wykonawczych oraz na podstawie przepisów szczególnych — na zasadach okreÊlonych w przepisach o egzekucji sàdowej lub post´powaniu egzekucyjnym w administracji albo w innych
przepisach szczególnych.
Art. 163. 1. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze
s∏u˝by w zwiàzku z przejÊciem na emerytur´ lub rent´
z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy przys∏uguje jednorazowa odprawa w wysokoÊci trzymiesi´cznego uposa˝enia. Odprawa ulega zwi´kszeniu o 20 % miesi´cznego
uposa˝enia za ka˝dy pe∏ny rok pe∏nienia s∏u˝by ponad
5 lat nieprzerwanej s∏u˝by, nie wi´cej ni˝ do wysokoÊci szeÊciomiesi´cznego uposa˝enia.
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2. Do okresu s∏u˝by, o którym mowa w ust. 1, wlicza si´ poprzednie zakoƒczone okresy s∏u˝by lub zatrudnienia oraz inne okresy, je˝eli z mocy odr´bnych
przepisów podlegajà one wliczeniu do okresu pracy,
od którego zale˝à uprawnienia pracownicze.
3. Odpraw´, o której mowa w ust. 1, oblicza si´ jak
ekwiwalent pieni´˝ny za urlop wypoczynkowy, na zasadach okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu pracy.
4. Funkcjonariuszowi s∏u˝by sta∏ej, zwolnionemu
ze s∏u˝by w zwiàzku ze zniesieniem lub reorganizacjà
jednostki organizacyjnej, przys∏uguje odprawa na zasadach i w wysokoÊci okreÊlonych w ust. 1—3.
Art. 164. 1. W przypadku Êmierci funkcjonariusza,
ma∏˝onkowi lub cz∏onkom rodziny uprawnionym do
uzyskania renty rodzinnej na podstawie przepisów
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych przys∏uguje odprawa poÊmiertna.
2. Odpraw´ poÊmiertnà dzieli si´ w cz´Êciach równych pomi´dzy wszystkich uprawnionych cz∏onków
rodziny.
3. WysokoÊç odprawy poÊmiertnej ustala si´ wed∏ug zasad okreÊlonych w art. 163 ust. 1—3.
Art. 165. 1. Roszczenia z tytu∏u prawa do uposa˝enia i innych Êwiadczeƒ oraz nale˝noÊci pieni´˝nych
ulegajà przedawnieniu z up∏ywem 3 lat od dnia, w którym roszczenie sta∏o si´ wymagalne.
2. Kierownik urz´du mo˝e nie uwzgl´dniç terminu
przedawnienia, je˝eli opóênienie w dochodzeniu roszczenia jest usprawiedliwione wyjàtkowymi okolicznoÊciami.
3. Bieg przedawnienia roszczenia z tytu∏u uposa˝enia i innych Êwiadczeƒ oraz nale˝noÊci pieni´˝nych
przerywa:
1) ka˝da czynnoÊç przed kierownikiem urz´du, podj´ta bezpoÊrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia roszczenia;
2) uznanie roszczenia.
4. W przypadku zw∏oki w wyp∏acie uposa˝enia, innych Êwiadczeƒ oraz nale˝noÊci pieni´˝nych funkcjonariuszowi przys∏ugujà odsetki ustawowe od dnia,
w którym uposa˝enie, inne Êwiadczenie lub nale˝noÊç
pieni´˝na sta∏y si´ wymagalne.
Rozdzia∏ 11
OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna funkcjonariuszy
Art. 166. Funkcjonariusze podlegajà odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej za naruszenie obowiàzków s∏u˝bowych, w szczególnoÊci za:
1) niedope∏nienie obowiàzków s∏u˝bowych lub wynikajàcych ze z∏o˝onego Êlubowania oraz przepisów
prawa;
2) przekroczenie uprawnieƒ okreÊlonych w przepisach prawa;
3) odmow´ wykonania lub niewykonanie polecenia,
z zastrze˝eniem przypadków wskazanych w art. 127
ust. 2 i 3;
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4) zaniechanie czynnoÊci s∏u˝bowej albo wykonanie
jej w sposób niedba∏y lub nieprawid∏owy;
5) wprowadzenie w b∏àd prze∏o˝onego lub innego
funkcjonariusza, je˝eli spowodowa∏o to lub mog∏o
spowodowaç szkod´ s∏u˝bie, funkcjonariuszowi
lub innej osobie;
6) nadu˝ycie zajmowanego stanowiska dla osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej lub osobistej;
7) nieusprawiedliwione niestawienie si´ lub opuszczenie miejsca pe∏nienia s∏u˝by;
8) wprowadzenie si´ w stan ograniczajàcy zdolnoÊç
wykonywania zadania s∏u˝bowego albo uniemo˝liwiajàcy jego wykonanie;
9) utrat´ s∏u˝bowej broni palnej;
10) umyÊlne naruszenie dóbr osobistych innego funkcjonariusza w czasie pe∏nienia s∏u˝by.
Art. 167. 1. Karami dyscyplinarnymi sà:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) nagana z ostrze˝eniem;
4) zakaz podwy˝szania stopnia s∏u˝bowego przez
2 lata;
5) zakaz awansowania na wy˝sze stanowisko przez
2 lata;
6) obni˝enie stopnia s∏u˝bowego;
7) przeniesienie na ni˝sze stanowisko;
8) zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych przez
2 lata;
9) pozbawienie stopnia oficerskiego lub generalskiego;
10) wydalenie ze S∏u˝by Celnej.
2. Prawomocne orzeczenie kary wymienionej
w ust. 1 pkt 10 powoduje zakaz przyj´cia do S∏u˝by
Celnej przez okres 10 lat.
3. W uzasadnionych przypadkach mo˝na ∏àczyç
kar´ przeniesienia na ni˝sze stanowisko z karà obni˝enia stopnia s∏u˝bowego.
4. Wymierzona kara powinna byç wspó∏mierna do
pope∏nionego przewinienia dyscyplinarnego i stopnia
zawinienia, w szczególnoÊci powinna uwzgl´dniaç
okolicznoÊci pope∏nienia przewinienia dyscyplinarnego, jego skutki, w tym nast´pstwa dla s∏u˝by, rodzaj
i stopieƒ naruszenia obowiàzków cià˝àcych na funkcjonariuszu, pobudki jego dzia∏ania, zachowanie funkcjonariusza przed pope∏nieniem przewinienia dyscyplinarnego i po jego pope∏nieniu oraz dotychczasowy
przebieg s∏u˝by.
5. Na zaostrzenie wymiaru kary majà wp∏yw:
1) dzia∏anie z motywacji zas∏ugujàcej na szczególne
pot´pienie albo w stanie po spo˝yciu alkoholu lub
u˝yciu innego podobnie dzia∏ajàcego Êrodka;
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2) pope∏nienie przewinienia dyscyplinarnego przez
funkcjonariusza przed zatarciem wymierzonej mu
kary dyscyplinarnej;
3) powa˝ne skutki przewinienia dyscyplinarnego,
zw∏aszcza istotne zak∏ócenie realizacji zadaƒ S∏u˝by Celnej lub naruszenie dobrego imienia S∏u˝by
Celnej;
4) dzia∏anie w obecnoÊci podw∏adnego, wspólnie
z nim lub na jego szkod´.
6. Na z∏agodzenie wymiaru kary majà wp∏yw:
1) nieumyÊlnoÊç pope∏nienia przewinienia dyscyplinarnego;
2) podj´cie przez funkcjonariusza staraƒ o zmniejszenie skutków przewinienia;
3) brak nale˝ytego doÊwiadczenia zawodowego lub
dostatecznych umiej´tnoÊci zawodowych;
4) dobrowolne poinformowanie prze∏o˝onego o pope∏nieniu przewinienia dyscyplinarnego przed
wszcz´ciem post´powania dyscyplinarnego.
7. Przy wymierzeniu kary uwzgl´dnia si´ okolicznoÊci, o których mowa w ust. 4—6, wy∏àcznie w stosunku do funkcjonariusza, którego one dotyczà.
Art. 168. 1. W przypadku czynu stanowiàcego
przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi osoba
uprawniona do orzekania kar dyscyplinarnych mo˝e
odstàpiç od wszcz´cia post´powania i przeprowadziç
ze sprawcà przewinienia dyscyplinarnego rozmow´
dyscyplinujàcà udokumentowanà w formie notatki.
2. Notatk´, o której mowa w ust. 1, w∏àcza si´ do
akt osobowych i podlega ona zniszczeniu po up∏ywie
roku liczàc od dnia przeprowadzenia rozmowy dyscyplinujàcej.
Art. 169. 1. Orzekanie kar dyscyplinarnych nale˝y
do naczelnika urz´du celnego, dyrektora izby celnej
lub Szefa S∏u˝by Celnej, zwanych dalej „organami
dyscyplinarnymi”, w odniesieniu do podleg∏ych im
funkcjonariuszy.
2. W stosunku do naczelnika urz´du celnego i jego
zast´pcy kary dyscyplinarne orzeka dyrektor izby celnej lub upowa˝niony przez niego zast´pca.
3. W stosunku do dyrektora izby celnej i jego zast´pcy oraz funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w komórkach organizacyjnych w urz´dzie obs∏ugujàcym
ministra kary dyscyplinarne orzeka Szef S∏u˝by Celnej
lub upowa˝niony przez niego zast´pca.
4. Je˝eli post´powanie dyscyplinarne dotyczy
funkcjonariusza pe∏niàcego s∏u˝b´ w:
1) urz´dzie celnym — naczelnik urz´du celnego mo˝e upowa˝niç do orzekania kary dyscyplinarnej zast´pc´ naczelnika urz´du;
2) izbie celnej — dyrektor izby celnej mo˝e upowa˝niç do orzekania kary dyscyplinarnej zast´pc´ dyrektora izby celnej.
5. Orzekanie kar, o których mowa w art. 167
ust. 1 pkt 6—10, nale˝y wy∏àcznie do w∏aÊciwoÊci organów dyscyplinarnych.
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Art. 170. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef S∏u˝by Celnej mo˝e wszczàç lub przejàç do
prowadzenia post´powanie wyjaÊniajàce lub dyscyplinarne oraz wydaç orzeczenie w stosunku do funkcjonariuszy pe∏niàcych s∏u˝b´ w jednostkach organizacyjnych S∏u˝by Celnej.
Art. 171. 1. Post´powanie wyjaÊniajàce przeprowadza rzecznik dyscyplinarny powo∏ywany przez w∏aÊciwy organ dyscyplinarny na okres 3 lat.
2. W przypadku niemo˝noÊci prowadzenia post´powania przez rzecznika dyscyplinarnego lub wszcz´cia przeciwko niemu post´powania dyscyplinarnego,
post´powanie wyjaÊniajàce prowadzi funkcjonariusz,
spe∏niajàcy warunki okreÊlone w art. 172 ust. 1, wyznaczony przez w∏aÊciwy organ dyscyplinarny.
Art. 172. 1. Rzecznik dyscyplinarny powinien byç
funkcjonariuszem oraz mieç co najmniej pi´cioletni
okres s∏u˝by z nieposzlakowanà opinià.
2. Rzecznik dyscyplinarny mo˝e zostaç odwo∏any
przed up∏ywem okresu, o którym mowa w art. 171
ust. 1, w przypadku:
1) zaistnienia okolicznoÊci, które stanowià podstaw´
zwolnienia ze s∏u˝by;
2) ukarania karà dyscyplinarnà;
3) przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej;
4) z∏o˝enia rezygnacji.
Art. 173. 1. Je˝eli zachodzà wàtpliwoÊci co do pope∏nienia przewinienia dyscyplinarnego, jego kwalifikacji prawnej albo to˝samoÊci sprawcy, przed wszcz´ciem post´powania dyscyplinarnego organ dyscyplinarny zleca rzecznikowi dyscyplinarnemu przeprowadzenie post´powania wyjaÊniajàcego, które powinno
byç zakoƒczone w terminie 14 dni od dnia jego
wszcz´cia.
2. O wszcz´ciu post´powania wyjaÊniajàcego
rzecznik dyscyplinarny zawiadamia osob´, której ono
dotyczy.
3. Po przeprowadzeniu post´powania wyjaÊniajàcego rzecznik dyscyplinarny sk∏ada wniosek do w∏aÊciwego organu dyscyplinarnego o wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego albo o umorzenie post´powania wyjaÊniajàcego.
Art. 174. 1. Post´powanie dyscyplinarne wszczyna
w∏aÊciwy organ dyscyplinarny.
2. Post´powanie dyscyplinarne wszczyna si´
z dniem wydania postanowienia o wszcz´ciu post´powania dyscyplinarnego. Funkcjonariusza, co do którego wydano postanowienie o wszcz´ciu post´powania
dyscyplinarnego, uwa˝a si´ za obwinionego.
3. Postanowienie o wszcz´ciu post´powania dyscyplinarnego zawiera:
1) oznaczenie organu dyscyplinarnego;
2) dat´ wydania postanowienia;
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3) imi´ i nazwisko, stopieƒ s∏u˝bowy oraz stanowisko s∏u˝bowe obwinionego;

2. Po zakoƒczeniu post´powania dyscyplinarnego
obwinionego zapoznaje si´ z aktami post´powania.

4) opis przewinienia dyscyplinarnego zarzucanego
obwinionemu wraz z jego kwalifikacjà prawnà;

3. Rzecznik dyscyplinarny po zakoƒczeniu post´powania sporzàdza sprawozdanie, które:

5) uzasadnienie faktyczne zarzucanego przewinienia
dyscyplinarnego;
6) oznaczenie funkcjonariusza prowadzàcego post´powanie dyscyplinarne;
7) podpis z podaniem imienia i nazwiska, stopnia
s∏u˝bowego i stanowiska s∏u˝bowego osoby upowa˝nionej do wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego;
8) pouczenie o uprawnieniach przys∏ugujàcych obwinionemu w toku post´powania dyscyplinarnego.
Art. 175. 1. Post´powanie dyscyplinarne nie mo˝e
byç wszcz´te po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia powzi´cia przez organ dyscyplinarny wiadomoÊci o naruszeniu obowiàzków s∏u˝bowych przez funkcjonariusza
oraz po up∏ywie 2 lat od pope∏nienia czynu, z zastrze˝eniem ust. 4 i 5.
2. Je˝eli z powodu nieobecnoÊci w s∏u˝bie funkcjonariusz nie ma mo˝liwoÊci z∏o˝enia wyjaÊnieƒ, mo˝e je z∏o˝yç prowadzàcemu post´powanie dyscyplinarne w ka˝dym innym miejscu.
3. W przypadku usprawiedliwionej chorobà nieobecnoÊci w s∏u˝bie, wyjaÊnienia mogà zostaç z∏o˝one po uprzednim zasi´gni´ciu opinii lekarza.
4. Terminy okreÊlone w ust. 1 nie biegnà w przypadku nieobecnoÊci funkcjonariusza w s∏u˝bie.
5. Je˝eli czyn funkcjonariusza zawiera znamiona przest´pstwa lub przest´pstwa skarbowego,
przedawnienie post´powania dyscyplinarnego nast´puje nie wczeÊniej ni˝ przedawnienie przewidziane
w Kodeksie karnym lub w Kodeksie karnym skarbowym dla tego przest´pstwa.
Art. 176. 1. Obwiniony ma prawo do obrony,
w szczególnoÊci mo˝e wybraç obroƒc´ spoÊród funkcjonariuszy lub ustanowiç swoim obroƒcà radc´
prawnego lub adwokata. Obroƒca jest uprawniony do
reprezentowania obwinionego w granicach udzielonego na piÊmie pe∏nomocnictwa.
2. W przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny wniós∏
o orzeczenie kary wydalenia ze s∏u˝by, a obwiniony
nie ma obroƒcy z wyboru, w∏aÊciwy organ dyscyplinarny wyznacza obroƒc´ spoÊród funkcjonariuszy.
Art. 177. 1. CzynnoÊci dowodowe w post´powaniu dyscyplinarnym powinny byç zakoƒczone w terminie 3 miesi´cy od dnia wszcz´cia post´powania.
Organ wy˝szego stopnia w stosunku do organu dyscyplinarnego mo˝e, w formie postanowienia, przed∏u˝yç termin prowadzenia czynnoÊci dowodowych, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ o 3 miesiàce. W przypadku gdy post´powanie dyscyplinarne jest prowadzone przez Szefa S∏u˝by Celnej, postanowienie o przed∏u˝eniu prowadzenia czynnoÊci dowodowych wydaje Szef S∏u˝by
Celnej.

1) wskazuje organ dyscyplinarny, który wyda∏ postanowienie o wszcz´ciu post´powania dyscyplinarnego oraz osob´ prowadzàcà post´powanie;
2) wskazuje obwinionego oraz okreÊla zarzucane mu
przewinienie dyscyplinarne, z opisem stanu faktycznego ustalonym na podstawie zebranych dowodów;
3) przedstawia wnioski dotyczàce:
a) uniewinnienia albo
b) odstàpienia od ukarania, albo
c) ukarania obwinionego, albo
d) umorzenia post´powania.
Art. 178. 1. Orzeczenie dyscyplinarne wydaje si´
po wys∏uchaniu rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego oraz jego obroƒcy, je˝eli zosta∏ ustanowiony,
a tak˝e po rozpatrzeniu innych dowodów majàcych
znaczenie w sprawie.
2. Je˝eli obwiniony zawiadomiony o terminie wys∏uchania oÊwiadcza, ˝e nie weêmie udzia∏u w wys∏uchaniu lub nie stawia si´ na wys∏uchanie bez usprawiedliwienia, mo˝na przeprowadziç wys∏uchanie bez
jego udzia∏u. W takim przypadku za wystarczajàce
uznaje si´ odczytanie jego poprzednio z∏o˝onych wyjaÊnieƒ.
3. Orzeczenie dyscyplinarne powinno zawieraç:
1) oznaczenie organu dyscyplinarnego;
2) dat´ wydania orzeczenia;
3) imi´ i nazwisko, stopieƒ s∏u˝bowy oraz stanowisko s∏u˝bowe obwinionego;
4) opis przewinienia dyscyplinarnego zarzucanego
obwinionemu wraz z kwalifikacjà prawnà;
5) rozstrzygni´cie;
6) uzasadnienie faktyczne i prawne;
7) pouczenie o prawie, terminie i trybie wniesienia
Êrodka zaskar˝enia;
8) podpis z podaniem imienia i nazwiska, stopnia
s∏u˝bowego i stanowiska s∏u˝bowego osoby upowa˝nionej do wydania orzeczenia dyscyplinarnego, oraz piecz´ç organu dyscyplinarnego.
Art. 179. 1. Orzeczenie dyscyplinarne wraz z uzasadnieniem dor´cza si´ funkcjonariuszowi w terminie
14 dni od dnia jego wydania.
2. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego przez
naczelnika urz´du celnego funkcjonariusz mo˝e
wnieÊç odwo∏anie do dyrektora izby celnej w terminie
14 dni od dnia dor´czenia orzeczenia.
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3. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego przez
dyrektora izby celnej funkcjonariusz mo˝e wnieÊç odwo∏anie do Szefa S∏u˝by Celnej w terminie 14 dni od
dnia dor´czenia orzeczenia.
4. Do orzekania kary w post´powaniu odwo∏awczym Szef S∏u˝by Celnej mo˝e upowa˝niç swojego zast´pc´, dyrektora departamentu w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych lub dyrektora izby celnej, który nie wyda∏
orzeczenia dyscyplinarnego w pierwszej instancji.
Przepis art. 169 ust. 5 stosuje si´ odpowiednio.
5. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego przez
Szefa S∏u˝by Celnej funkcjonariusz mo˝e z∏o˝yç wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni
od dnia dor´czenia orzeczenia.
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Art. 185. Koszty bieg∏ych powo∏anych przez organ
dyscyplinarny i koszty zleconych przez organ dyscyplinarny ekspertyz ponosi ten organ.
Art. 186. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb przeprowadzania post´powania wyjaÊniajàcego, dyscyplinarnego, post´powania odwo∏awczego, orzekania kar dyscyplinarnych, ich wykonywania, majàc na wzgl´dzie rzetelnoÊç i sprawnoÊç prowadzonego post´powania.
Art. 187. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania karnego.
Rozdzia∏ 12

Art. 180. W post´powaniu odwo∏awczym nie mo˝na wymierzyç kary surowszej ni˝ orzeczona w zaskar˝onym orzeczeniu dyscyplinarnym.

Rozpatrywanie sporów o roszczenia funkcjonariuszy
ze stosunku s∏u˝bowego

Art. 181. Od orzeczeƒ dyscyplinarnych wydanych
w post´powaniu odwo∏awczym lub post´powaniu
z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przys∏uguje prawo do wniesienia skargi do sàdu administracyjnego na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

Art. 188. 1. W przypadku wydania decyzji o przeniesieniu, powierzeniu pe∏nienia obowiàzków s∏u˝bowych na innym stanowisku, przeniesieniu na ni˝sze
stanowisko bàdê zawieszeniu w pe∏nieniu obowiàzków s∏u˝bowych, funkcjonariusz mo˝e, w terminie
14 dni od dnia dor´czenia decyzji, z∏o˝yç wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Art. 182. Kary orzeczone w post´powaniu dyscyplinarnym wykonuje kierownik urz´du z dniem uprawomocnienia si´ orzeczenia dyscyplinarnego.
Art. 183. 1. Kara dyscyplinarna, o której mowa
w art. 167 ust. 1 pkt 1, ulega zatarciu po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia dor´czenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego.
2. Kary dyscyplinarne, o których mowa w art. 167
ust. 1 pkt 2 i 3, ulegajà zatarciu po up∏ywie 12 miesi´cy od dnia dor´czenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego.
3. Kary dyscyplinarne, o których mowa w art. 167
ust. 1 pkt 6, 7 i 9, ulegajà zatarciu po up∏ywie 2 lat od
dnia dor´czenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego.
4. Kary dyscyplinarne, o których mowa w art. 167
ust. 1 pkt 4, 5 i 8, ulegajà zatarciu po up∏ywie 2 lat od
wykonania tych kar.
5. Na wniosek ukaranego zatarcie mo˝e nastàpiç
po up∏ywie roku od dnia wykonania kary.
6. Zatarcie kary dyscyplinarnej wydalenia ze S∏u˝by Celnej i zniszczenie odpisu orzeczenia dyscyplinarnego nast´puje z up∏ywem okresu, o którym mowa
w art. 167 ust. 2.
7. Odpisy orzeczeƒ dyscyplinarnych do∏àczone do
akt osobowych podlegajà zniszczeniu z up∏ywem terminów, o których mowa w ust. 1—6.
Art. 184. Je˝eli funkcjonariusz zostanie ponownie
ukarany dyscyplinarnie przed zatarciem poprzednio
wymierzonej kary dyscyplinarnej, okres wymagany
do zatarcia tej kary liczy si´ od dnia wykonania nowej
kary.

2. W przypadku wydania decyzji o zwolnieniu ze
s∏u˝by, funkcjonariusz mo˝e, w terminie 14 dni od
dnia dor´czenia decyzji, z∏o˝yç odwo∏anie do Szefa
S∏u˝by Celnej.
3. W przypadku, gdy decyzj´ o zwolnieniu ze s∏u˝by wydaje Szef S∏u˝by Celnej, funkcjonariusz mo˝e,
w terminie 14 dni od dnia dor´czenia decyzji, z∏o˝yç
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
4. Z∏o˝enie wniosków, o których mowa w ust. 1 i 3,
oraz odwo∏ania, o którym mowa w ust. 2, nie wstrzymuje wykonania decyzji.
5. Do post´powaƒ w sprawach, o których mowa
w ust. 1—3, stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên.
zm.32)).
6. Od decyzji wydanej w post´powaniu z wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy lub wydanej w wyniku odwo∏ania przys∏uguje prawo do wniesienia skargi
do sàdu administracyjnego na zasadach okreÊlonych
w odr´bnych przepisach.
Art. 189. Spory o roszczenia ze stosunku s∏u˝bowego funkcjonariuszy w sprawach niewymienionych
w art. 188 ust. 1 rozpatruje sàd w∏aÊciwy w sprawach
z zakresu prawa pracy.
———————
32)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2009 r. Nr 229, poz. 1539.
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Rozdzia∏ 13

2. Warunkiem
powo∏ania
˝o∏nierzy
w czynnej s∏u˝bie wojskowej oraz
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, S∏u˝by Celnej i Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej na stanowiska przewidziane dla pracowników naukowych
i badawczo-technicznych jest posiadanie kwalifikacji okreÊlonych w ustawie
i odr´bnych przepisach.”.

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
Art. 190. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o piecz´ciach paƒstwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235,
poz. 2000 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) w art. 2a
pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) jednostki organizacyjne Policji, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Celnej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i Obrony Cywilnej Kraju;”.
Art. 191. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115,
z póên. zm.33)) w art. 13 w ust. 3a pkt 2 otrzymuje
brzmienie:

Art. 193. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z póên. zm.34))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 25a ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:
„1. Funkcjonariusz Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, S∏u˝by Celnej, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego mo˝e byç na w∏asnà proÊb´ przeniesiony
do s∏u˝by w Policji, je˝eli wykazuje on szczególne predyspozycje do jej pe∏nienia.

„2) s∏u˝b ratowniczych, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, S∏u˝by Wi´ziennej, Inspekcji
Transportu Drogowego, S∏u˝by Celnej oraz Policji;”.
Art. 192. W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 159, poz. 993) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, do
s∏u˝by w Policji przenosi w porozumieniu odpowiednio z Komendantem G∏ównym Stra˝y
Granicznej, Szefem Biura Ochrony Rzàdu, Szefem S∏u˝by Celnej, Komendantem G∏ównym
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Szefem Agencji
Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego,
Szefem
Agencji Wywiadu, Szefem S∏u˝by Wywiadu
Wojskowego, Szefem S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego lub Szefem Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Komendant G∏ówny Policji
za zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.

„2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do ˝o∏nierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, S∏u˝by
Celnej i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, powo∏anych na podstawie odr´bnych przepisów na
stanowiska naukowe i badawczo-techniczne
w paƒstwowych i spó∏dzielczych jednostkach
organizacyjnych oraz w spó∏kach handlowych.”;

3. Funkcjonariusz Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
Agencji
Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego lub
Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeniesiony do s∏u˝by w Policji zachowuje ciàg∏oÊç
s∏u˝by.”;

2) art. 67 otrzymuje brzmienie:
„Art. 67. 1. Stosunek s∏u˝bowy, wynikajàce z niego prawa i obowiàzki oraz odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà ˝o∏nierzy
w czynnej s∏u˝bie wojskowej oraz
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, S∏u˝by Celnej i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, wykonujàcych obowiàzki w jednostkach badawczo-rozwojowych nadzorowanych
przez Ministra Obrony Narodowej lub
ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, okreÊlajà odr´bne przepisy.
———————
33)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192,
poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101
i Nr 86, poz. 720.

Poz. 1323

2) w art. 56 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Osob´ przyjmowanà do s∏u˝by na podstawie
art. 25a ust. 1 i posiadajàcà stopieƒ Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, S∏u˝by Celnej,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
S∏u˝by Wywiadu Wojskowego lub S∏u˝by
Kontrwywiadu Wojskowego mianuje si´ na
odpowiedni stopieƒ policyjny.”.
———————
34)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120,
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r.
Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716,
Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959 i Nr 157,
poz. 1241.
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Art. 194. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997,
z póên. zm.35)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 31a:
a) ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:
„1. Funkcjonariusz Policji, Biura Ochrony Rzàdu, S∏u˝by Celnej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Wywiadu
Wojskowego, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego mo˝e byç na w∏asnà proÊb´ przeniesiony do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej, je˝eli wykazuje on szczególne predyspozycje
do jej pe∏nienia.
2. Funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1,
do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej przenosi
w porozumieniu odpowiednio z Komendantem G∏ównym Policji, Szefem Biura Ochrony Rzàdu, Szefem S∏u˝by Celnej, Komendantem G∏ównym Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Szefem Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefem Agencji Wywiadu, Szefem S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Szefem
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego lub Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej za
zgodà ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.
3. Funkcjonariusz Policji, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego,
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego lub
Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeniesiony do s∏u˝by w Stra˝y Granicznej zachowuje ciàg∏oÊç s∏u˝by.”,
b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Przeniesienie funkcjonariusza w trybie,
o którym mowa w ust. 1, mo˝e byç poprzedzone przeprowadzeniem czynnoÊci, o których mowa w art. 31 ust. 1a, w celu potwierdzenia jego przydatnoÊci i szczególnych predyspozycji do pe∏nienia s∏u˝by
w Stra˝y Granicznej.”;
2) w art. 61:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osob´ przyjmowanà do s∏u˝by i posiadajàcà stopieƒ policyjny, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rzàdu, S∏u˝by Celnej,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej lub S∏u˝by
Wi´ziennej mianuje si´ na stopieƒ obowiàzujàcy w Stra˝y Granicznej, równorz´dny
z posiadanym stopniem.”,
———————
35)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170,
poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558,
z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216,
poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120,
Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241.

Poz. 1323

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Mianowanie osoby posiadajàcej stopieƒ
wojskowy, policyjny, Urz´du Ochrony Paƒstwa, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rzàdu, S∏u˝by Celnej,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej lub S∏u˝by
Wi´ziennej mo˝e byç uzale˝nione od odbycia szkolenia wymaganego w Stra˝y Granicznej do mianowania na dany stopieƒ.”.
Art. 195. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.36)) w art. 21 w ust. 1 pkt 77
otrzymuje brzmienie:
„77) równowa˝niki pieni´˝ne za brak kwatery, wyp∏acone: funkcjonariuszom Policji i S∏u˝by Wi´ziennej, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
i Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by
Celnej, Biura Ochrony Rzàdu oraz stra˝akom
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej — do wysokoÊci
nieprzekraczajàcej kwoty 2 280 z∏,”.
Art. 196. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r.
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów Êrodkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r.
Nr 175, poz. 1440, z póên. zm.37)) w art. 2 w ust. 1 pkt 3
otrzymuje brzmienie:
———————
36)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703,
Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228
i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64,
Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88,
poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135,
poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181,
poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r.
Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84,
poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143,
Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608,
Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217
i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535,
Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116,
poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291,
Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619
i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30,
poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,
Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298,
Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177,
poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119,
Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226,
poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219,
Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243,
Nr 181, poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192,
poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549, z 2008 r. Nr 97, poz. 623,
Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894, Nr 209, poz. 1316,
Nr 220, poz. 1431 i 1432, Nr 223, poz. 1459 i Nr 228,
poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 6, poz. 33, Nr 19,
poz. 100, Nr 69, poz. 587, Nr 79, poz. 666, Nr 91, poz. 741,
Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035 i 1037,
Nr 127, poz. 1052, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1278.
37) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149,
poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 90, poz. 756
i Nr 180, poz. 1497, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 i Nr 249,
poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 558, Nr 180, poz. 1280
i Nr 191, poz. 1370.
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„3) funkcjonariusze celni w czasie wykonywania
czynnoÊci s∏u˝bowych kontroli okreÊlonej w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323).”.
Art. 197. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach
i zak∏adach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27,
z póên. zm.38)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 11 ust. 5a i 6 otrzymujà brzmienie:
„5a. Podmiot urzàdzajàcy gr´ losowà, zak∏ad wzajemny lub gr´ na automacie jest obowiàzany
nabywaç druki zaÊwiadczeƒ o uzyskanej wygranej od wyznaczonego naczelnika urz´du
celnego.
6. WysokoÊç wygranej albo przegranej w grze losowej, zak∏adzie wzajemnym lub grze na automacie stanowi tajemnic´ ich uczestnika, której
jest obowiàzany przestrzegaç podmiot urzàdzajàcy gry losowe, zak∏ady wzajemne lub gry
na automatach; informacje o wysokoÊci wygranej albo przegranej sà ujawniane wy∏àcznie na ˝àdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, funkcjonariusza celnego
oraz inspektora kontroli skarbowej, a tak˝e sàdu i prokuratury w zwiàzku z toczàcym si´ post´powaniem.”;
2) w art. 13:
a) ust. 1—3a otrzymujà brzmienie:
„1. Podmiot ubiegajàcy si´ o zezwolenie na
urzàdzanie lub prowadzenie dzia∏alnoÊci
w zakresie gier urzàdzanych w kasynach
gry, gry bingo pieni´˝ne, zak∏adów wzajemnych lub gier na automatach oraz podmiot
wykonujàcy monopol Paƒstwa w zakresie
gier losowych przedstawiajà ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych, do zatwierdzenia, projekt regulaminu
takiej gry lub zak∏adu.
2. Regulamin gry lub zak∏adów wzajemnych,
o których mowa w ust. 1, zatwierdza minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych w terminie okreÊlonym w art. 34.
3. Ka˝da zmiana regulaminu gry lub zak∏adów
wzajemnych, o których mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.
3a. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio
do przedstawiania i zatwierdzania regulaminu oraz zatwierdzania zmian w regulaminie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej, a tak˝e gier na automatach o niskich
wygranych, z tym ˝e czynnoÊci ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych wykonuje dyrektor izby celnej, który
udziela zezwolenia.”,
b) uchyla si´ ust. 6;
———————
38)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479, z 2007 r. Nr 50,
poz. 331 i Nr 192, poz. 1380 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
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3) art. 15a otrzymuje brzmienie:
„Art. 15a. Podmiot urzàdzajàcy loteri´ fantowà
lub gr´ bingo fantowe jest obowiàzany
przedstawiç organowi, który udzieli∏ zezwolenia, w terminie 30 dni od dnia zakoƒczenia urzàdzanej gry, szczegó∏owà
informacj´ o realizacji obowiàzku wynikajàcego z art. 6 ust. 3.”;
4) w art. 15b:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Automaty i urzàdzenia do gier mogà byç
eksploatowane i u˝ytkowane przez podmioty posiadajàce zezwolenie na urzàdzanie
i prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie gier
losowych, zak∏adów wzajemnych, gier na
automatach, gier na automatach o niskich
wygranych lub przez podmioty wykonujàce
monopol Paƒstwa, po dopuszczeniu ich do
eksploatacji i u˝ytkowania przez wyznaczonego naczelnika urz´du celnego.”,
b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Wyznaczony naczelnik urz´du celnego dopuszcza do eksploatacji i u˝ytkowania automaty i urzàdzenia do gier na podstawie
opinii jednostki badajàcej, upowa˝nionej
przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.”;
5) po art. 15b dodaje si´ art. 15c i 15d w brzmieniu:
„Art. 15c. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych, w drodze rozporzàdzenia,
wyznaczy naczelnika lub naczelników
urz´dów celnych w∏aÊciwych do prowadzenia spraw, o których mowa w art. 11
ust. 5a. Rozporzàdzenie powinno
uwzgl´dniaç potrzeb´ sprawnego wykonywania zadaƒ.
Art. 15d. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporzàdzenia, wyznaczy naczelnika lub naczelników urz´dów celnych w∏aÊciwych do prowadzenia spraw, o których mowa w art. 15b ust. 4, oraz
okreÊli obszary ich w∏aÊciwoÊci miejscowej. Rozporzàdzenie powinno
uwzgl´dniaç potrzeb´ sprawnego
wykonywania zadaƒ.
2. W∏aÊciwoÊç miejscowà naczelników,
o których mowa w ust. 1, ustala si´
wed∏ug miejsca lokalizacji oÊrodka
gier, lokalizacji terminala wideoloterii
albo punktu gry na automatach o niskich wygranych.”;
6) w art. 17:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Organem w∏aÊciwym w sprawach op∏aty,
o której mowa w ust. 2, jest naczelnik urz´du celnego w∏aÊciwy w sprawach podatku
od gier prowadzonych w kasynach gry lub
w salonach gry bingo pieni´˝ne. Pobrane
op∏aty p∏atnik wp∏aca na rachunek izby celnej w∏aÊciwej ze wzgl´du na lokalizacj´
oÊrodka gier, w terminie do 10. dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym
pobrano op∏at´.”,

Dziennik Ustaw Nr 168

— 12696 —

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przepis ust. 2 nie dotyczy inspektorów kontroli skarbowej oraz funkcjonariuszy celnych
w trakcie wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych.”;
7) w art. 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dane wynikajàce z rejestracji sà udost´pniane
wy∏àcznie ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
finansów publicznych, funkcjonariuszom celnym, sàdom i prokuraturze.”;
8) po art. 18 dodaje si´ art. 18a w brzmieniu:
„Art. 18a. 1. Podmioty urzàdzajàce gry w kasynach gry sà obowiàzane do prowadzenia ewidencji napiwków.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporzàdzenia, mo˝e okreÊliç sposób ewidencjonowania napiwków w kasynach gry, uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia skutecznoÊci w zakresie
sprawowanego nadzoru.”;
9) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna sk∏adajàca si´ z 3 osób wyznaczonych przez
ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych spoÊród pracowników zatrudnionych lub funkcjonariuszy celnych pe∏niàcych
s∏u˝b´ w urz´dzie obs∏ugujàcym tego ministra.”;
10) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zapis obrazu, o którym mowa w ust. 1, jest
udost´pniany wy∏àcznie inspektorom kontroli
skarbowej, funkcjonariuszom celnym lub
uczestnikom gry zg∏aszajàcym reklamacje.”;
11) w art. 24:
a) ust. 1 i 1a otrzymujà brzmienie:
„1. Zezwolenia na urzàdzanie i prowadzenie
dzia∏alnoÊci w zakresie gier losowych, zak∏adów wzajemnych lub gier na automatach
udziela, z zastrze˝eniem ust. 1a i 1b, minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych.
1a. Zezwolenia na urzàdzanie loterii fantowej,
loterii audioteksowej, gry bingo fantowe
i loterii promocyjnej urzàdzanych na obszarze w∏aÊciwoÊci miejscowej wi´cej ni˝ jednego dyrektora izby celnej udziela dyrektor
izby celnej w∏aÊciwy wed∏ug miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.”,
b) po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Zezwolenia na urzàdzanie i prowadzenie
dzia∏alnoÊci w zakresie gier na automatach
o niskich wygranych, loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej urzàdzanych na obszarze
w∏aÊciwoÊci miejscowej jednego dyrektora
izby celnej udziela dyrektor izby celnej, na
którego obszarze w∏aÊciwoÊci miejscowej
sà urzàdzane i prowadzone takie gry.”,
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c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, obszary w∏aÊciwoÊci miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleƒ na
urzàdzanie i prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, loterii fantowej, loterii audioteksowej,
gry bingo fantowe i loterii promocyjnej.
Rozporzàdzenie powinno uwzgl´dniaç potrzeb´ sprawnego wykonywania zadaƒ.”;
12) w art. 25 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„WysokoÊç kapita∏u spó∏ki akcyjnej lub spó∏ki
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià ubiegajàcej si´
o zezwolenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 1b
w zakresie dotyczàcym gier na automatach o niskich wygranych, nie mo˝e wynosiç mniej ni˝
równowartoÊç:”;
13) w art. 26:
a) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. Ka˝da zmiana w strukturze kapita∏u spó∏ek
prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie, o którym mowa w art. 5 ust. 1, wymaga uzyskania zgody ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych, z zastrze˝eniem
ust. 4. Z wnioskiem o wyra˝enie zgody wyst´puje podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç
w zakresie gier lub zak∏adów wzajemnych.
4. Ka˝da zmiana w strukturze kapita∏u spó∏ek
posiadajàcych zezwolenie na prowadzenie
dzia∏alnoÊci w zakresie gier na automatach
o niskich wygranych wymaga uzyskania zgody dyrektora izby celnej w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce siedziby spó∏ki. Z wnioskiem o wyra˝enie zgody wyst´puje podmiot
prowadzàcy dzia∏alnoÊç w zakresie tych
gier.”,
b) w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Wniosek o wyra˝enie zgody, o której mowa
w ust. 3 i 4, powinien zawieraç:”;
14) w art. 27a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„Z zastrze˝eniem art. 28a, o zezwolenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 i 1b, mogà ubiegaç si´ spó∏ki, które udokumentujà:”;
15) w art. 27b:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Zezwolenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1
i 1b, nie jest wydawane, je˝eli:”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do
wyra˝ania zgody, o której mowa w art. 26
ust. 3 i 4.”;
16) w art. 42a:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Organami w∏aÊciwymi w sprawach podatku od gier sà naczelnicy urz´dów celnych.”,
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b) ust. 2—4 otrzymujà brzmienie:
„2. Podatek od gier jest wp∏acany na rachunek
w∏aÊciwej izby celnej w terminie do 10. dnia
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, którego dotyczy rozliczenie, z zastrze˝eniem ust. 3.
3. Podatnicy urzàdzajàcy gry liczbowe wp∏acajà podatek od gier na rachunek w∏aÊciwej
izby celnej w terminie 10 dni od dnia losowania.
4. Podatnicy sà obowiàzani bez wezwania do
sk∏adania we w∏aÊciwym urz´dzie celnym
deklaracji podatkowych dla podatku od gier,
z wy∏àczeniem gry bingo pieni´˝ne, wed∏ug
ustalonego wzoru, za okresy miesi´czne
w terminie, o którym mowa w ust. 2.”,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Podatnicy urzàdzajàcy loteri´ fantowà lub
gr´ bingo fantowe, niezale˝nie od obowiàzku z∏o˝enia deklaracji, sà obowiàzani do z∏o˝enia we w∏aÊciwym urz´dzie celnym rozliczenia wyniku finansowego urzàdzanych
gier w terminie 30 dni od dnia zakoƒczenia
gry, okreÊlonego w zezwoleniu.”;
17) art. 42b otrzymuje brzmienie:
„Art. 42b. 1. W∏aÊciwoÊç miejscowà organów podatkowych w sprawach podatku od
gier, z zastrze˝eniem art. 44 ust. 1,
ustala si´:
1) wed∏ug miejsca lokalizacji oÊrodka
gier;
2) wed∏ug siedziby podmiotu prowadzàcego zak∏ady wzajemne, gry
liczbowe, loterie pieni´˝ne, gr´
telebingo lub wideoloteri´;
3) wed∏ug siedziby organu w∏aÊciwego do udzielenia zezwolenia na
urzàdzanie loterii fantowej, gry
bingo fantowe lub gry na automatach o niskich wygranych.
2. W przypadku przemieszczenia automatu o niskich wygranych w trakcie
miesiàca b´dàcego okresem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 42a
ust. 1, do punktu po∏o˝onego na obszarze w∏aÊciwoÊci miejscowej innego organu, który udziela zezwolenia
na urzàdzanie gry na automatach
o niskich wygranych w∏aÊciwy miejscowo jest organ podatkowy, na którego obszarze w∏aÊciwoÊci miejscowej znajduje si´ automat w ostatnim
dniu tego miesiàca.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wykaz urz´dów celnych, których naczelnicy sà w∏aÊciwi
do wykonywania zadaƒ w zakresie
podatku od gier, oraz obszary ich w∏aÊciwoÊci miejscowej, z uwzgl´dnieniem liczby podatników prowadzàcych dzia∏alnoÊç na danym obszarze.”;
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18) w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedsi´biorca, o którym mowa w art. 14, jest
obowiàzany obliczaç nale˝ny podatek od gier
przy sprzeda˝y kartonów do gry bingo pieni´˝ne spó∏ce urzàdzajàcej gr´ i przekazywaç pobrany podatek na rachunek izby celnej w∏aÊciwej ze wzgl´du na siedzib´ p∏atnika w terminie
do 23. dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym pobrano podatek.”;
19) w art. 44a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) sporzàdzania rocznego obliczenia pobranych
kwot podatku i z∏o˝enia ich we w∏aÊciwym
urz´dzie celnym do dnia 1 marca roku nast´pujàcego po roku, którego to obliczenie dotyczy; obliczenie zawiera sumy wp∏at podatku
od gier pobranych od spó∏ek urzàdzajàcych
gr´ bingo pieni´˝ne;”;
20) art. 48 otrzymuje brzmienie:
„Art. 48. Urzàdzanie i prowadzenie gier losowych,
zak∏adów wzajemnych, gier na automatach oraz gier na automatach o niskich
wygranych podlega kontroli wykonywanej przez S∏u˝b´ Celnà. Tryb wykonywania kontroli oraz w∏aÊciwoÊç organów regulujà przepisy odr´bne.”;
21) uchyla si´ art. 48a—51;
22) art. 52 otrzymuje brzmienie:
„Art. 52. 1. Organ udzielajàcy zezwolenia mo˝e
wezwaç podmiot, któremu udzielono
zezwolenia do usuni´cia stwierdzonych uchybieƒ w wyznaczonym terminie i powiadomienia tego organu
o terminie i sposobie ich usuni´cia.
2. Organ udzielajàcy zezwolenia, w drodze decyzji, cofa zezwolenie w ca∏oÊci
lub w cz´Êci, w przypadku:
1) nieusuni´cia w wyznaczonym terminie stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami
okreÊlonymi w zezwoleniu lub w regulaminie, lub z przepisami regulujàcymi dzia∏alnoÊç obj´tà zezwoleniem;
2) ra˝àcego naruszenia warunków
okreÊlonych w zezwoleniu lub w regulaminie, lub innych okreÊlonych
przepisami prawa warunków wykonywania dzia∏alnoÊci, na którà uzyska∏ zezwolenie;
3) obni˝enia kapita∏u akcyjnego (zak∏adowego) spó∏ki poni˝ej granicy
okreÊlonej w art. 25;
4) zawieszenia prowadzonej dzia∏alnoÊci przez okres d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, chyba ˝e zawieszenie takie jest
nast´pstwem dzia∏ania si∏y wy˝szej;
5) skazania, prawomocnym wyrokiem
sàdu, osoby wymienionej w art. 27b
ust. 1 pkt 1, za przest´pstwo okreÊlone w art. 299 Kodeksu karnego.”;
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23) uchyla si´ art. 52b;
24) art. 52c otrzymuje brzmienie:
„Art. 52c. 1. Podmioty urzàdzajàce i prowadzàce
dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 1,
sà obowiàzane do przekazywania, na
˝àdanie ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych lub w∏aÊciwych dyrektorów izb celnych, którzy udzielili zezwolenia, informacji
dotyczàcych funkcjonowania tych
podmiotów w zakresie urzàdzania
i prowadzenia gier i zak∏adów wzajemnych, w tym zestawieƒ danych
ekonomiczno-finansowych w zakresie bie˝àcej dzia∏alnoÊci podmiotów,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem obrotów, wyniku finansowego, wskaêników ekonomicznych, a zw∏aszcza
wskaênika zatrudnienia, oraz wskaêników statystycznych uzyskiwanych
przez te podmioty.
2. Dyrektorzy izb celnych corocznie,
w terminie do dnia 31 marca, przedk∏adajà ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw finansów publicznych informacj´ o realizacji ustawy.”.
Art. 198. W ustawie z dnia 16 paêdziernika 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450,
z póên. zm.39)) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustanowiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej rozporzàdzeniem z dnia 7 marca 1928 r.
Krzy˝ Zas∏ugi Za DzielnoÊç nadaje si´ policjantom, funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Celnej, Stra˝y Po˝arnej
oraz ˝o∏nierzom za czyny spe∏nione w specjalnie
ci´˝kich warunkach, z wykazaniem wyjàtkowej
odwagi, z nara˝eniem ˝ycia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalnoÊci granic paƒstwowych
oraz ˝ycia, mienia i bezpieczeƒstwa obywateli.”.
Art. 199. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z póên. zm.40))
w art. 64 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Policji, odpowiednio Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego lub Agencji Wywiadu, S∏u˝by
Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Celnej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz S∏u˝by Wi´ziennej;”.
———————
39)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123,
poz. 848.
40) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249,
poz. 1832, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308, Nr 220, poz. 1415
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 336.
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Art. 200. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên. zm.41))
w art. 225 uchyla si´ § 3.
Art. 201. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,
z póên. zm.42)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 134 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Pisma adresowane do ˝o∏nierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by
Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Celnej i S∏u˝by Wi´ziennej mo˝na dor´czyç adresatom za poÊrednictwem ich prze∏o˝onych, przy czym wezwania przeznaczone dla
˝o∏nierzy pe∏niàcych zasadniczà s∏u˝b´ wojskowà przesy∏a si´ do dowódcy jednostki
wojskowej, w której ˝o∏nierz pe∏ni s∏u˝b´,
w celu dor´czenia i zarzàdzenia stawienia si´
stosownie do wezwania.”;
2) w art. 309 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) o wyst´pki — gdy osobà podejrzanà jest s´dzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, S∏u˝by Celnej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego,”;
———————
41)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750,
Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243,
poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,
Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479
i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589,
Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378,
z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171,
poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344 oraz
z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533 i Nr 166,
poz. 1317.
42) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130,
poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93,
poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r.
Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96,
poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163,
poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r.
Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192
i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64,
poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664,
Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903,
z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107,
poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208,
poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234,
poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39,
Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85,
poz. 716, Nr 127, poz. 1051 i Nr 144, poz. 1178.
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3) w art. 312 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) organom Stra˝y Granicznej, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, S∏u˝by Celnej oraz
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w zakresie ich w∏aÊciwoÊci,”.
Art. 202. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. —
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z póên. zm.43)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 66:
a) w ust. 1b pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) specjalnego lub u˝ywanego do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by
Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, S∏u˝by Celnej, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej,
S∏u˝by Wi´ziennej, Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rzàdu i jednostek ochrony przeciwpo˝arowej;”,
b) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wyposa˝ania pojazdu w urzàdzenie informujàce o dzia∏aniu sprz´tu kontrolno-pomiarowego u˝ywanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub dzia∏anie to zak∏ócajàce albo przewo˝enia w pojeêdzie takiego urzàdzenia w stanie wskazujàcym na
gotowoÊç jego u˝ycia; nie dotyczy to pojazdów specjalnych Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Celnej i Biura Ochrony Rzàdu;”;
2) w art. 72 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by
Celnej lub Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej — w zakresie ust. 1 pkt 5;”;
3) w art. 76 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw transportu, ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych oraz Ministrem
Obrony Narodowej oraz po zasi´gni´ciu opinii
Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego
———————
43)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r.
Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123,
poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214,
Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320,
Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234,
poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97,
Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97,
poz. 802 i 803 i Nr 98, poz. 817.

Poz. 1323

Biura Antykorupcyjnego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb rejestracji oraz
wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów Biura Ochrony Rzàdu,
Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej, kontroli skarbowej i S∏u˝by Celnej, a tak˝e jednostki organizacyjne w∏aÊciwe w tych sprawach.”;
4) art. 86 otrzymuje brzmienie:
„Art. 86. 1. Do pojazdów Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rzàdu, Stra˝y
Granicznej i S∏u˝by Celnej, których dotyczà warunki i tryb rejestracji okreÊlone w art. 73 ust. 3 oraz w art. 76 ust. 4
pkt 1, a tak˝e do pojazdów Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, majà zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1, z wy∏àczeniem wymogu posiadania zezwolenia
starosty, o którym mowa w art. 83
ust. 1 pkt 1 lit. b.
2. Badania techniczne pojazdów s∏u˝b,
o których mowa w ust. 1, sà przeprowadzane:
1) przez upowa˝nione komórki organizacyjne lub stacje kontroli pojazdów
prowadzone przez s∏u˝by, o których
mowa w ust. 1;
2) w stacjach kontroli pojazdów prowadzàcych dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 83 ust. 2.
3. Upowa˝nione do przeprowadzania badaƒ technicznych komórki organizacyjne lub stacje kontroli, o których mowa w ust. 2 pkt 1, posiadajà uprawnienia stacji kontroli pojazdów wy∏àcznie
w odniesieniu do pojazdów s∏u˝b,
o których mowa w ust. 1.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych oraz
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw transportu oraz po zasi´gni´ciu
opinii Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Biura Ochrony Rzàdu i Szefa
Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
a tak˝e Szefa S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego i Szefa S∏u˝by Wywiadu
Wojskowego, uwzgl´dniajàc specyfik´
wynikajàcà z przeznaczenia pojazdów
s∏u˝b, o których mowa w ust. 1, okreÊlà, w drodze rozporzàdzenia:
1) jednostki organizacyjne sprawujàce
nadzór nad komórkami organizacyjnymi i stacjami kontroli pojazdów
przeprowadzajàcymi badania techniczne pojazdów oraz wydajàce
upowa˝nienia do przeprowadzania
badaƒ technicznych, wzory doku-
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mentów zwiàzanych z uzyskaniem
upowa˝nieƒ do wykonywania badaƒ oraz wzór upowa˝nienia do ich
przeprowadzania;
2) wymagania w stosunku do komórek
organizacyjnych i stacji kontroli pojazdów upowa˝nionych do przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów;
3) wzory dokumentów stosowanych
przy badaniach technicznych pojazdów;
4) warunki i terminy przeprowadzania
badaƒ technicznych pojazdów;
5) okolicznoÊci dopuszczajàce przeprowadzanie badaƒ technicznych pojazdów, w stacjach kontroli pojazdów prowadzàcych dzia∏alnoÊç,
o której mowa w art. 83 ust. 2, nieposiadajàcych upowa˝nienia do badaƒ technicznych pojazdów s∏u˝b;
6) zasady i warunki wspó∏pracy przy
wykonywaniu badaƒ technicznych
pojazdów innej s∏u˝by ni˝ w∏aÊciwa
dla komórki organizacyjnej przeprowadzajàcej badanie.”.
Art. 203. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z póên. zm.44)) w art. 165 § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. W post´powaniu przed organami celnymi
w sprawach dotyczàcych podatku od towarów
i us∏ug oraz podatku akcyzowego z tytu∏u importu towarów, w przypadku, o którym mowa
w art. 23 ust. 3 Prawa celnego, organ celny nie
wydaje postanowienia o wszcz´ciu post´powania. Za dat´ wszcz´cia post´powania przyjmuje
si´ dat´ przyj´cia zg∏oszenia celnego.”.
Art. 204. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665,
z póên. zm.45)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
———————
44)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r.
Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109
i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131,
poz. 1075, Nr 157, poz. 1241 i Nr 166, poz. 1317.
45) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594,
Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398
i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157,
poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r.
Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171,
poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231,
poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341,
Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131,
poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316 i Nr 166,
poz. 1317.

Poz. 1323

1) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2:
a) lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej
w zwiàzku z toczàcà si´:
— sprawà karnà lub karnà skarbowà przeciwko osobie fizycznej b´dàcej stronà
umowy zawartej z bankiem,
— sprawà karnà lub karnà skarbowà o przest´pstwo pope∏nione w zakresie dzia∏alnoÊci osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemajàcej osobowoÊci prawnej, która jest posiadaczem rachunku,”;
b) dodaje si´ lit. t w brzmieniu:
„t) organu S∏u˝by Celnej na zasadach i w trybie
okreÊlonych w art. 75 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168,
poz. 1323).”;
2) w art. 110 w pkt 7 kropk´ na koƒcu zast´puje si´
przecinkiem oraz dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:
„8) organu S∏u˝by Celnej wydane w zwiàzku z toczàcym si´ post´powaniem o przest´pstwo
skarbowe.”.
Art. 205. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r.
o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 65, poz. 437, z póên. zm.46)) w art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów
publicznych podlegajà Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Szef S∏u˝by Celnej, dyrektorzy izb
skarbowych i naczelnicy urz´dów skarbowych.”.
Art. 206. W ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialnoÊci majàtkowej funkcjonariuszy Policji,
Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝by Wi´ziennej, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by
Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego
(Dz. U. Nr 53, poz. 548, z póên. zm.47)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) tytu∏ ustawy otrzymuje brzmienie:
„o odpowiedzialnoÊci majàtkowej funkcjonariuszy
Policji, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Celnej, Biura
Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
S∏u˝by Wi´ziennej, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego”;
2) w art. 1:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustawa normuje odpowiedzialnoÊç majàtkowà funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Celnej, Biura Ochrony Rzà———————
46)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120,
poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394,
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68,
poz. 574, Nr 77, poz. 649, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161,
poz. 1277.
47) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 27, poz. 298, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 149, poz. 1073.
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du, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝by
Wi´ziennej, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by
Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego za szkody wyrzàdzone przez
nich, wskutek niewykonania lub nienale˝ytego wykonania obowiàzków s∏u˝bowych,
w mieniu Skarbu Paƒstwa znajdujàcym si´
w dyspozycji organu lub jednostek organizacyjnych podleg∏ych, podporzàdkowanych
albo nadzorowanych przez ministrów w∏aÊciwych do spraw wewn´trznych, do spraw
finansów publicznych, Ministra Obrony Narodowej, Ministra SprawiedliwoÊci, Szefa
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Szefa Agencji Wywiadu, Szefa S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa S∏u˝by Wywiadu Wojskowego i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.”,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) funkcjonariuszu — nale˝y przez to rozumieç:
policjanta, funkcjonariusza Stra˝y Granicznej, funkcjonariusza S∏u˝by Celnej, funkcjonariusza Biura Ochrony Rzàdu, stra˝aka Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, funkcjonariusza
S∏u˝by Wi´ziennej, funkcjonariusza Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego,”.

3) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Od egzaminu, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni sà funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by
Celnej, Biura Ochrony Rzàdu, S∏u˝by Wi´ziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych
paƒstwowych formacji uzbrojonych i ˝o∏nierze
zawodowi Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, cz∏onkowie Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego — w zakresie broni myÊliwskiej, oraz
cz∏onkowie Polskiego Zwiàzku Strzelectwa
Sportowego posiadajàcy licencj´ zezwalajàcà
na uprawianie strzelectwa sportowego —
w zakresie broni sportowej, je˝eli zdali taki egzamin na podstawie odr´bnych przepisów.”.
Art. 208. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. —
Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111,
poz. 765, z póên. zm.49)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 53 § 31a otrzymuje brzmienie:
„§ 31a. CzynnoÊci kontrolne w zakresie szczególnego nadzoru podatkowego sà to czynnoÊci okreÊlone w ustawie z dnia 27 sierpnia
2009 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168,
poz. 1323).”;
2) w art. 107a § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Kto urzàdza lub prowadzi gry lub zak∏ady
wzajemne bez wymaganego urz´dowego
sprawdzenia lub bez na∏o˝enia wymaganych
urz´dowych zamkni´ç, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolnoÊci do lat 2, albo obu tym
karom ∏àcznie.”;

Art. 207. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni
i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z póên.
zm.48)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) broni i amunicji stanowiàcych uzbrojenie Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji,
Agencji
Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura
Ochrony Rzàdu, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Celnej, S∏u˝by Wi´ziennej oraz innych paƒstwowych formacji uzbrojonych, w odniesieniu do
których dost´p do broni i amunicji regulujà
odr´bne przepisy;”;

3) w art. 133 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) urzàd celny — w sprawach o przest´pstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe okreÊlone
w art. 63—75, art. 85—96 § 1, art. 106h
i art. 107—111 § 1 oraz w sprawach ujawnionych w zakresie swojego dzia∏ania przez urz´dy celne z art. 106e, 106f i 106k, a tak˝e w sprawach w zakresie swojego dzia∏ania z art. 54,
56, art. 57 § 1, art. 60, 61, 76, 80, 83 oraz art. 84
§ 1;”;

2) w art. 15 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przepisy ust. 3 i 4 nie dotyczà funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego, S∏u˝by Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura
Ochrony Rzàdu, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Celnej, S∏u˝by Wi´ziennej oraz funkcjonariuszy
innych paƒstwowych formacji uzbrojonych
i ˝o∏nierzy zawodowych Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli na podstawie odr´bnych przepisów posiadajà przydzielonà im
broƒ s∏u˝bowà.”;
———————
48)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz
z 2008 r. Nr 195, poz. 1199.
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4) w art. 150 § 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„§ 3. CzynnoÊci, o których mowa w art. 75 § 2 oraz
art. 285 § 2 Kodeksu post´powania karnego,
sà dokonywane przez Policj´, Stra˝ Granicznà, S∏u˝b´ Celnà, Agencj´ Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub ˚andarmeri´ Wojskowà, a gdy post´powanie przygotowawcze prowadzone
jest przez inny ni˝ urzàd celny finansowy organ post´powania przygotowawczego —
przez Policj´ na ˝àdanie tego organu.
———————
49)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2008 r.
Nr 66, poz. 410, Nr 215, poz. 1355 i Nr 237, poz. 1651
oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 8, poz. 39 i Nr 157,
poz. 1241.
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§ 4. Oprócz Policji czynnoÊç, o której mowa
w art. 244 § 1 Kodeksu post´powania karnego, mo˝e byç dokonana tak˝e przez Stra˝ Granicznà, S∏u˝b´ Celnà, Agencj´ Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne lub ˚andarmeri´ Wojskowà.”.
Art. 209. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292
oraz z 2009 r. Nr 53, poz. 432) w art. 6 w ust. 1 pkt 7
otrzymuje brzmienie:
„7) Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, S∏u˝bie
Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝bie Celnej
i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonania
na∏o˝onych na nie zadaƒ okreÊlonych w ustawie,”.
Art. 210. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 2000 r.
o gie∏dach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121,
poz. 1019, z póên. zm.50)) w art. 55a pkt 2 otrzymuje
brzmienie:
„2) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom podatkowym, organom
S∏u˝by Celnej lub organom kontroli skarbowej —
w zakresie, trybie i na warunkach okreÊlonych
w odr´bnych ustawach;”.
Art. 211. W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdzia∏aniu praniu pieni´dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505,
z póên. zm.51)) w art. 21 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje
brzmienie:
„3) w∏aÊciwi naczelnicy urz´dów celnych w stosunku
do podmiotów urzàdzajàcych i prowadzàcych
gry losowe, zak∏ady wzajemne, gry na automatach oraz gry na automatach o niskich wygranych;”.
Art. 212. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. —
Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276,
z 2008 r. Nr 93, poz. 583 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 18, poz. 97) w art. 62i wprowadzenie do
wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Prezes Agencji niezw∏ocznie informuje Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej i Szefa S∏u˝by Celnej o:”.
Art. 213. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z póên.
zm.52)) w art. 144 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
———————
50)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537 i 1538,
z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 165, poz. 1316.
51) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. 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,
Nr 165, poz. 1316 i Nr 166, poz. 1317.
52) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r.
Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21,
poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587,
Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286
i Nr 231, poz. 1704 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
i Nr 227, poz. 1505.
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„3) statki jednostek si∏ zbrojnych, jednostek organizacyjnych resortu spraw wewn´trznych, S∏u˝by
Celnej oraz jednostek ratowniczych;”.
Art. 214. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r.
o materia∏ach wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z póên. zm.53))
w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do materia∏ów
wybuchowych nabywanych, przechowywanych,
przemieszczanych i u˝ywanych przez Si∏y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Agencj´ Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencj´ Wywiadu,
S∏u˝b´ Kontrwywiadu Wojskowego, S∏u˝b´ Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rzàdu, Policj´, S∏u˝b´ Wi´ziennà, Stra˝ Granicznà, S∏u˝b´ Celnà oraz przez
armie obcych paƒstw przebywajàce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Art. 215. W ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. —
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159
oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) w art. 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje
nieodp∏atne zapewnienie przez operatora, w ramach wykonywanej przez siebie dzia∏alnoÊci
pocztowej, technicznych i organizacyjnych mo˝liwoÊci wykonywania przez prokuratur´, sàdy, organy kontroli skarbowej, organy S∏u˝by Celnej,
a tak˝e uprawnione jednostki podleg∏e Ministrowi SprawiedliwoÊci, Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych, Szefowi Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego i Szefowi Centralnego Biura
Antykorupcyjnego ich zadaƒ okreÊlonych odr´bnymi przepisami, poczàwszy od dnia rozpocz´cia
dzia∏alnoÊci pocztowej. Na wniosek zainteresowanego operatora Prezes UKE mo˝e odroczyç
termin rozpocz´cia wykonywania powy˝szego
obowiàzku.”.
Art. 216. W ustawie z dnia 19 lutego 2004 r.
o rybo∏ówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z póên. zm.54))
w art. 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Inspektorzy przy wykonywaniu swoich czynnoÊci
wspó∏dzia∏ajà z organami Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych, Inspekcji
Weterynaryjnej, Policji, Paƒstwowej Stra˝y
Rybackiej, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Celnej oraz
z terenowymi organami administracji morskiej.”.
Art. 217. W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703
oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
———————
53)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 238, poz. 2019, z 2004 r. Nr 222, poz. 2249,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238,
z 2008 r. Nr 214, poz. 1347 oraz z 2009 r. Nr 125, poz. 1036.
54) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600,
z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97
i Nr 92, poz. 753.
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dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiajàcego Wspólnotowy Kodeks Celny, pos∏ugujà si´ przed organami celnymi do celów identyfikacji numerem EORI, o którym mowa w art. 1
pkt 16 rozporzàdzenia Komisji (EWG)
nr 2454/93.

1) art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. CzynnoÊci w ramach dozoru celnego (kontrola celna) oraz zakres tych czynnoÊci
okreÊla ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168,
poz. 1323).”;
2) po art. 13a dodaje si´ art. 13b w brzmieniu:
„Art. 13b. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu
z w∏aÊciwym ministrem mo˝e upowa˝niç, w drodze rozporzàdzenia, inne organy administracji rzàdowej do
wykonywania niektórych zadaƒ organów celnych okreÊlajàc szczegó∏owy
zakres upowa˝nienia tych organów
oraz miejsca, w których wykonujà
one zadania organów celnych.
2. Organom administracji rzàdowej
przy wykonywaniu zadaƒ, o których
mowa w ust. 1, przys∏ugujà prawa
i obowiàzki organów celnych.”;
3) w art. 19 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady wprowadzania na obszar
celny Wspólnoty i wyprowadzania poza ten
obszar, a tak˝e nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okr´tów wojennych
i wojskowych statków powietrznych oraz wyposa˝enia i sprz´tu jednostek wojskowych
i jednostek organizacyjnych resortu spraw wewn´trznych i administracji, majàc na uwadze
prawid∏owà realizacj´ obrotu towarowego
oraz uproszczenie formalnoÊci celnych przed
organami celnymi.”;
4) w art. 69 w ust. 1 wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Szef S∏u˝by Celnej — jako organ odwo∏awczy od decyzji, o których mowa w art. 70
ust. 2;”,
b) dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych — jako:
a) organ pierwszej instancji w sprawach
stwierdzenia z urz´du niewa˝noÊci decyzji ostatecznej dyrektora izby celnej,
b) organ odwo∏awczy od decyzji wydanych
przez ten organ w pierwszej instancji.”;
5) w art. 70 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) art. 18 — z wyjàtkiem wyznaczenia lub uznania
miejsca w celu jednorazowego dokonania
czynnoÊci przewidzianych przepisami prawa
celnego, art. 65 ust. 2 i art. 96 ust. 1 pkt 4—6.”;
6) po art. 73 dodaje si´ art. 73a w brzmieniu:
„Art. 73a. 1. Osoby okreÊlone w art. 41 ust. 4 rozporzàdzenia Komisji (EWG) nr 2454/93
z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiajàcego
przepisy w celu wykonania rozporzà-

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymogi zwiàzane z nadawaniem
numeru EORI podmiotom, których
dzia∏alnoÊç obj´ta przepisami prawa
celnego wymaga pos∏ugiwania si´
tym numerem. W rozporzàdzeniu nale˝y uwzgl´dniç w szczególnoÊci
wzory stosowanych formularzy oraz
tryb i warunki nadawania podmiotom numerów EORI.”;
7) po art. 95 dodaje si´ art. 95a w brzmieniu:
„Art. 95a. Post´powania okreÊlonego w tym rozdziale nie stosuje si´ w przypadku post´powaƒ, do których ma zastosowanie
rozdzia∏ 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o S∏u˝bie Celnej.”;
8) w art. 96:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W zakresie przewidzianym dla organów celnych post´powanie z towarami obj´tymi
Wspólnà Politykà Rolnà obejmuje czynnoÊci
zwiàzane z przywozem towarów na obszar
celny Wspólnoty i wywozem towarów z tego obszaru oraz:
1) sprawdzanie i saldowanie pozwoleƒ na
przywóz lub wywóz oraz Êwiadectw IP,
o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 1488/2001 z dnia
19 lipca 2001 r. ustanawiajàcego zasady
stosowania rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 3448/93 w odniesieniu do obejmowania pewnych iloÊci niektórych produktów
podstawowych wymienionych w za∏àczniku I do Traktatu ustanawiajàcego
Wspólnot´ Europejskà ustaleniami dotyczàcymi uszlachetniania czynnego bez
uprzedniego badania warunków gospodarczych (Dz. Urz. UE L 196 z 20.07.2001,
str. 9, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 33, str. 126,
z póên. zm.);
2) przyjmowanie, sprawdzanie i potwierdzanie wniosków o refundacj´;
3) pobór i badania laboratoryjne próbek towarów;
4) wydawanie pozwoleƒ na prowadzenie
magazynów ˝ywnoÊciowych;
5) wydawanie pozwoleƒ na stosowanie procedury planowej;
6) uznawanie miejsc za∏adunku dla potrzeb
odpraw towarów wywo˝onych z wnioskiem o refundacj´;
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7) wykonywanie czynnoÊci dozoru i kontroli
celnej w miejscach, w których towary obj´te refundacjà sà sk∏adowane lub przetwarzane przed ich wywozem;
8) inne czynnoÊci wynikajàce z przepisów
wspólnotowych regulujàcych Wspólnà
Polityk´ Rolnà.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw rynków rolnych, mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, dokumenty stosowane w obrocie towarami obj´tymi Wspólnà Politykà Rolnà oraz szczegó∏owe warunki i tryb post´powania z tymi
towarami, w zakresie przewidzianym dla
organów celnych, majàc na uwadze zapewnienie w∏aÊciwego dozoru i kontroli celnej
oraz wykonywania zadaƒ wynikajàcych
z przepisów wspólnotowych regulujàcych
Wspólnà Polityk´ Rolnà. Rozporzàdzenie
powinno okreÊlaç w szczególnoÊci wzory
i szczegó∏owy sposób stosowania dokumentów, szczegó∏owe warunki i tryb wydawania pozwoleƒ na prowadzenie magazynów ˝ywnoÊciowych i stosowanie procedury planowej oraz szczegó∏owe warunki i tryb
uznawania miejsc uznanych dla potrzeb za∏adunku.”.
Art. 218. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546,
z póên. zm.55)) w art. 282 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje
brzmienie:
„3) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom podatkowym, organom
S∏u˝by Celnej lub organom kontroli skarbowej —
w zakresie, trybie i na warunkach okreÊlonych
w odr´bnych ustawach;”.
Art. 219. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155,
poz. 1095, z póên. zm.56)) w art. 84a:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) szczególnym nadzorem podatkowym, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323);”;
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) kontrolà przemieszczajàcych si´ Êrodków
transportu, osób z nich korzystajàcych oraz towarów nimi przewo˝onych, na podstawie
———————
55)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184,
poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112,
poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97 i Nr 42, poz. 341.
56) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171,
poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11
i Nr 18, poz. 97.
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ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S∏u˝bie Celnej, ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125,
poz. 874, z póên. zm.57)) oraz ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z póên. zm.58));”.
Art. 220. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,
poz. 1538, z póên. zm.59)) w art. 150 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) organom podatkowym i organom S∏u˝by Celnej
— na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach, w zakresie niezb´dnym do realizacji ich
ustawowych zadaƒ;”.
Art. 221. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 98,
poz. 819) w art. 84 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a
w brzmieniu:
„1a. Do post´powaƒ w sprawach zezwoleƒ, o których mowa w ust. 1, do których stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) w zakresie post´powania audytowego, nie stosuje
si´ art. 6.”.
Rozdzia∏ 14
Przepisy przejÊciowe
Art. 222. 1. Funkcjonariusze celni, którzy w dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy pe∏nili s∏u˝b´ w S∏u˝bie Celnej
stajà si´ funkcjonariuszami w rozumieniu ustawy.
2. W sprawach zwiàzanych z uposa˝eniem zasadniczym i stanowiskami s∏u˝bowymi, do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
3. W terminie do dnia 31 grudnia 2010 r. kierownik
urz´du przedstawia funkcjonariuszom celnym, o których mowa w ust. 1, pisemnà propozycj´ okreÊlajàcà,
zgodnie z przepisami rozdzia∏u 8 i 10 ustawy, miejsce
pe∏nienia s∏u˝by, stanowisko i uposa˝enie.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, je˝eli zaproponowane uposa˝enie jest ni˝sze od dotychczas
przys∏ugujàcego, funkcjonariusz celny zachowuje prawo do dotychczasowego uposa˝enia.
———————
57)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192,
poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505
i Nr 234, poz. 1574 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31,
poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817.
58) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191,
poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902,
Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1,
poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817,
Nr 115, poz. 966 i Nr 157, poz. 1241.
59) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42,
poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316
i Nr 166, poz. 1317.
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5. Funkcjonariusz celny, któremu przedstawiono
propozycj´, o której mowa w ust. 3, sk∏ada oÊwiadczenie o przyj´ciu albo o odmowie przyj´cia w terminie
7 dni od dnia otrzymania propozycji. Niez∏o˝enie
oÊwiadczenia w tym terminie jest równoznaczne z odmowà przyj´cia tej propozycji.
6. W przypadku odmowy przyj´cia propozycji,
o których mowa w ust. 3, funkcjonariusza celnego
zwalnia si´ ze s∏u˝by po up∏ywie:
1) 2 tygodni w stosunku do funkcjonariuszy celnych
w s∏u˝bie przygotowawczej,
2) 3 miesi´cy w stosunku do funkcjonariuszy celnych
w s∏u˝bie sta∏ej
— od dnia z∏o˝enia oÊwiadczenia o odmowie przyj´cia propozycji, o której mowa w ust. 5.
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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 sk∏ad korpusu oficerów m∏odszych S∏u˝by
Celnej i pozostaje w nim, je˝eli w terminie 2 lat od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy ukoƒczy szkolenie specjalistyczne i potwierdzi egzaminem ukoƒczenie tego
szkolenia. W przypadku nieukoƒczenia szkolenia specjalistycznego i niepotwierdzenia egzaminem ukoƒczenia tego szkolenia, funkcjonariusza celnego mianuje si´ na stopieƒ w korpusie aspirantów.
10. Funkcjonariusz celny, któremu okreÊlono stopieƒ w korpusie aspirantów S∏u˝by Celnej, zwolniony
jest z odbycia szkolenia i egzaminu, o których mowa
w art. 115 ust. 7.

Art. 223. 1. W terminie miesiàca od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy kierownik urz´du dokona mianowaƒ
funkcjonariuszy na stopnie s∏u˝bowe.

Art. 224. Zadania, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 1, 4—7 i 10, do dnia 30 czerwca 2010 r. mogà wykonywaç cz∏onkowie korpusu s∏u˝by cywilnej.

2. Funkcjonariuszowi celnemu pe∏niàcemu przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy s∏u˝b´ w stopniu komisarza celnego, nadkomisarza celnego, generalnego
komisarza celnego albo krajowego komisarza celnego
okreÊla si´ stopieƒ w korpusie oficerów starszych
S∏u˝by Celnej.

Art. 225. Do post´powaƒ dotyczàcych naboru do
S∏u˝by Celnej wszcz´tych na podstawie dotychczasowych przepisów i niezakoƒczonych do dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, stosuje si´ przepisy wydane na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 243.

3. Funkcjonariuszowi celnemu, który przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy:
1) pe∏ni∏ s∏u˝b´ w stopniu aspiranta celnego, starszego aspiranta celnego albo podkomisarza celnego
lub
2) zajmowa∏ stanowisko, które wiàza∏o si´ z podporzàdkowaniem s∏u˝bowym funkcjonariuszy celnych lub pracowników, bàdê pe∏ni∏ obowiàzki na
tym stanowisku oraz pe∏ni∏ s∏u˝b´ w s∏u˝bie sta∏ej
w stopniu innym ni˝ wymieniony w pkt 1 i w ust. 2
— okreÊla si´ stopieƒ w korpusie oficerów m∏odszych S∏u˝by Celnej.
4. Funkcjonariuszowi celnemu, który przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy pe∏ni∏ s∏u˝b´ w stopniu m∏odszego aspiranta celnego, starszego dyspozytora celnego albo dyspozytora celnego okreÊla si´ stopieƒ
w korpusie aspirantów S∏u˝by Celnej.
5. Funkcjonariuszowi celnemu, który przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy pe∏ni∏ s∏u˝b´ w stopniu m∏odszego dyspozytora, starszego rewidenta celnego, rewidenta celnego albo m∏odszego rewidenta celnego
okreÊla si´ stopieƒ w korpusie podoficerów S∏u˝by
Celnej.
6. Funkcjonariuszowi celnemu, który przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy pe∏ni∏ s∏u˝b´ w stopniu aplikanta celnego okreÊla si´ stopieƒ w korpusie szeregowych S∏u˝by Celnej.
7. OkreÊlenie stopni s∏u˝bowych, o których mowa
w ust. 2—6, uzale˝nione jest od okresu s∏u˝by w S∏u˝bie Celnej albo zatrudnienia w administracji celnej lub
skarbowej oraz posiadanego doÊwiadczenia i wykszta∏cenia w sprawach z zakresu zadaƒ S∏u˝by Celnej.

Art. 226. 1. Do funkcjonariusza celnego, który
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy rozpoczà∏ i nie
zakoƒczy∏ s∏u˝by przygotowawczej stosuje si´ przepisy dotychczasowe, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.
2. Do funkcjonariusza celnego, który przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy, na podstawie dotychczasowych przepisów:
1) odby∏ szkolenie praktyczne;
2) potwierdzi∏ egzaminem ukoƒczenie zasadniczego
kursu celnego lub z∏o˝y∏ egzamin zawodowy;
3) potwierdzi∏ egzaminem znajomoÊç j´zyka obcego
w zakresie umo˝liwiajàcym wykonywanie obowiàzków s∏u˝bowych
— stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 8 ustawy.
3. Do funkcjonariusza celnego, który przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy rozpoczà∏ i nie zakoƒczy∏ s∏u˝by przygotowawczej stosuje si´ odpowiednio art. 80
ust. 4.
Art. 227. Do post´powaƒ dyscyplinarnych wszcz´tych i niezakoƒczonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy, stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 11 ustawy, chyba ˝e przepisy dotychczasowe sà wzgl´dniejsze dla
obwinionego.
Art. 228. Do kar dyscyplinarnych orzeczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, stosuje si´ przepisy o zatarciu kar zawarte w rozdziale 11 ustawy, chyba ˝e przepisy dotychczasowe sà wzgl´dniejsze dla
ukaranego.
Art. 229. Rzecznik dyscyplinarny powo∏any na
podstawie ustawy uchylanej w art. 243 dzia∏a do koƒca okresu, na który zosta∏ powo∏any.
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Art. 230. Do funkcjonariusza celnego zwolnionego
ze s∏u˝by przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 8a i 8b ustawy uchylanej
w art. 243, w brzmieniu ustalonym ustawà z dnia
23 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks celny
oraz o zmianie ustawy o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 120,
poz. 1122) przepis art. 109 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 231. 1. W sprawach ze stosunku s∏u˝bowego,
zaistnia∏ych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
2. W przypadku gdy przepisy prawa uzale˝niajà
prawo do Êwiadczenia lub jego wymiar od okresu pe∏nienia s∏u˝by funkcjonariusze celni zachowujà ciàg∏oÊç s∏u˝by. Dotychczasowe okresy s∏u˝by w S∏u˝bie
Celnej oraz zatrudnienia w administracji celnej traktowane sà jako pe∏nienie s∏u˝by w rozumieniu przepisów ustawy.
3. Funkcjonariusze celni otrzymujàcy Êwiadczenia
pieni´˝ne, o których mowa w art. 20 i art. 20a ust. 1
ustawy uchylanej w art. 243, zachowujà prawo do
tych Êwiadczeƒ na warunkach okreÊlonych w ustawie.
Art. 232. W podmiotach prowadzàcych w dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy dzia∏alnoÊç podlegajàcà urz´dowemu sprawdzeniu, o którym mowa w art. 6f ustawy uchylanej w art. 243, nie przeprowadza si´ urz´dowego sprawdzenia.
Art. 233. 1. W podmiotach prowadzàcych w dniu
wejÊcia w ˝ycie ustawy dzia∏alnoÊç w zakresie gier
liczbowych, wideoloterii, gry bingo pieni´˝ne oraz zak∏adów wzajemnych, o których mowa w ustawie
z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zak∏adach wzajemnych, przeprowadza si´ urz´dowe sprawdzenie w terminie 5 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
2. W celu dokonania urz´dowego sprawdzenia
podmioty, o których mowa w ust. 1, przesy∏ajà w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego, w terminie
2 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, zg∏oszenie
oraz dokumentacj´ dotyczàcà tej dzia∏alnoÊci.
3. Do urz´dowego sprawdzenia, o którym mowa
w ust. 1, stosuje si´ przepisy art. 64 ust. 4 pkt 1, ust. 5
i ust. 6 pkt 1.
Art. 234. Podmioty prowadzàce w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy dzia∏alnoÊç w zakresie loterii pieni´˝nej, gry telebingo, loterii fantowej, gry bingo fantowe,
loterii promocyjnej i loterii audioteksowej, o których
mowa w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zak∏adach wzajemnych, sà obowiàzane przes∏aç w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celnego zg∏oszenie oraz
dokumentacj´ dotyczàcà tej dzia∏alnoÊci w terminie
3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 235. Ilekroç w odr´bnych przepisach jest mowa o:
1) kontroli celnej — rozumie si´ przez to kontrol´,
o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1;
2) szczególnym nadzorze podatkowym — rozumie
si´ przez to kontrol´, o której mowa w art. 30 ust. 2
pkt 2 i 3 i ust. 3 pkt 1;
3) zamkni´ciach celnych lub zabezpieczeniach urz´dowych — rozumie si´ przez to zamkni´cia urz´dowe, o których mowa w art. 42.
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Art. 236. Kontrole celne oraz kontrole wykonywane w ramach szczególnego nadzoru podatkowego,
rozpocz´te i niezakoƒczone przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy sà prowadzone na podstawie przepisów
dotychczasowych.
Art. 237. 1. Do post´powaƒ wszcz´tych i niezakoƒczonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
19 marca 2004 r. — Prawo celne, stosuje si´ przepisy
dotychczasowe, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. W przypadku gdy w post´powaniach, o których
mowa w ust. 1, nastàpi∏a na podstawie ustawy zmiana organów, stosuje si´ przepisy w brzmieniu ustalonym ustawà, a wszystkie podj´te w post´powaniu
czynnoÊci pozostajà w mocy.
Art. 238. 1. Do post´powaƒ wszcz´tych i niezakoƒczonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zak∏adach wzajemnych, stosuje si´
przepisy dotychczasowe.
2. W∏aÊciwoÊç organów w sprawach, o których
mowa w ust. 1, okreÊla si´ na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zak∏adach wzajemnych w brzmieniu nadanym ustawà.
Art. 239. Post´powania kontrolne wszcz´te i niezakoƒczone przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy przez
ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych
lub dyrektorów izb skarbowych na podstawie ustawy
z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zak∏adach wzajemnych, przejmujà w∏aÊciwi naczelnicy urz´dów celnych. Wszystkie podj´te w post´powaniu czynnoÊci
pozostajà w mocy.
Art. 240. Post´powania w sprawach o przest´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe okreÊlone
w art. 107—111 § 1 Kodeksu karnego skarbowego,
wszcz´te i niezakoƒczone przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, prowadzà nadal dotychczas w∏aÊciwe organy.
Art. 241. 1. Ârodki finansowe w wysokoÊci 20 %
dochodów uzyskanych przez Skarb Paƒstwa tytu∏em
przepadku rzeczy lub korzyÊci majàtkowych pochodzàcych z ujawnionych przez funkcjonariuszy, by∏ych
funkcjonariuszy oraz by∏ych funkcjonariuszy Inspekcji
Celnej przest´pstw i wykroczeƒ przeciwko mieniu
oraz przest´pstw skarbowych i wykroczeƒ skarbowych przeznacza si´ na fundusz motywacyjny na nagrody dla funkcjonariuszy, którzy przyczynili si´ bezpoÊrednio do ich ujawnienia, oraz dla funkcjonariuszy
i cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej, którzy przyczynili
si´ do uzyskania tych dochodów.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze zarzàdzenia, warunki i tryb
przyznawania i wyp∏acania nagród, o których mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc relacje wysokoÊci indywidualnej nagrody do uzyskanych dochodów Skarbu Paƒstwa oraz nak∏ad pracy funkcjonariusza.
3. Przepis ust. 1 oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie ust. 2 obowiàzujà do dnia 30 czerwca 2010 r.
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Art. 242. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 1d ust. 3, art. 1f ust. 3, art. 3 ust. 2, art. 5
ust. 3, art. 5 ust. 4, art. 6g ust. 1, art. 6l ust. 3, art. 6s,
art. 6t, art. 6x ust. 6, art. 6za ust. 2, art. 6zn ust. 2, art. 7
ust. 2, art. 9 ust. 4, art. 16 ust. 2, art. 20 ust. 3, art. 20a
ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 3, art. 38 ust. 3, art. 40
ust. 3, art. 42, art. 46 ust. 2, art. 49 ust. 3, art. 51, art. 54
ust. 4, art. 55 ust. 2, art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 2, art. 80
ustawy uchylanej w art. 243, zachowujà moc do czasu
wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych
na podstawie art. 4 ust. 3, art. 9 ust. 3, art. 12 ust. 2,
art. 15 ust. 7, art. 19 ust. 3, art. 21 ust. 1, art. 28 ust. 3,
art. 30 ust. 7, art. 36 ust. 6, art. 46 ust. 5, art. 46 ust. 6,
art. 49 ust. 1 i ust. 2, art. 50 ust. 1, art. 68 ust. 8, art. 77
ust. 4, art. 80 ust. 6, art. 82 ust. 6, art. 84 ust. 2, art. 92
ust. 4, art. 93 ust. 3, art. 112 ust. 12, art. 113 ust. 3,
art. 114 ust. 2, art. 120 ust. 7, art. 121 ust. 3, art. 123
ust. 10, art. 129 ust. 5, art. 130 ust. 3, art. 131 ust. 4,
art. 135 ust. 2, art. 141 ust. 2, art. 142 ust. 2, art. 145
ust. 4, art. 147, art. 154 ust. 4, art. 155 ust. 9, art. 156
ust. 2, art. 157 ust. 3, art. 160 ust. 3, art. 186, art. 241
ust. 2 ustawy, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 12 miesi´cy
od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.
2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
art. 1e ust. 1 ustawy uchylanej w art. 243, zachowujà
moc do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13b ust. 1 ustawy
z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
art. 76 ust. 3 i art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca
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1997 r. — Prawo o ruchu drogowym zachowujà moc
do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych,
wydanych na podstawie art. 76 ust. 3 i art. 86 ust. 2
w brzmieniu nadanym ustawà, nie d∏u˝ej ni˝ 18 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
4. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo
celne zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych na postawie art. 96
ust. 5 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne
w brzmieniu nadanym ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Rozdzia∏ 15
Przepisy koƒcowe
Art. 243. Traci moc ustawa z dnia 24 lipca 1999 r.
o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641,
z póên. zm.60)).
Art. 244. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
21 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 148 ust. 1
pkt 3, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
———————
60)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162,
Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 53, poz. 311
oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 157, poz. 1241.

