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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 lipca 2004 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o S∏u˝bie Celnej

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lip-
ca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718,
z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959) i art. 38 ustawy z dnia
19 marca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´
— Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 623) og∏asza si´
w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity
tekst ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie Celnej
(Dz. U. Nr 72, poz. 802), z uwzgl´dnieniem zmian
wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu
wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110,
poz. 1255), 

2) ustawà z dnia 20 marca 2002 r. o przekszta∏ceniach
w administracji celnej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365),

3) ustawà z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Gene-
ralnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy
o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804),

4) ustawà z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów ad-
ministracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powa-
niu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1271),

5) 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),



6) ustawà z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wo-
jewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie
niektórych ustaw regulujàcych zadania i kompe-
tencje organów oraz organizacj´ jednostek organi-
zacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 1302),

7) ustawà z dnia 2 paêdziernika 2003 r. o biokompo-
nentach stosowanych w paliwach ciek∏ych i biopa-
liwach ciek∏ych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934),

8) ustawà z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie usta-
wy o autostradach p∏atnych oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2124),

9) ustawà z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcy-
zowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257),

10) ustawà z dnia 19 marca 2004 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ — Prawo celne (Dz. U. Nr 68,
poz. 623),

11) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 121, poz. 1264)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 1 lipca 2004 r. 

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 84—90 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie
Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802), które stanowià:

„Art. 84. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o roz-
wiàzywaniu sporów zbiorowych (Dz. U.
Nr 55, poz. 236 oraz z 1997 r. Nr 82,
poz. 518 i Nr 88, poz. 554) w art. 19
w ust. 2 po wyrazach „Stra˝y Granicznej”
dodaje si´ wyrazy „, S∏u˝by Celnej”.

Art. 85. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r.
o kszta∏towaniu Êrodków na wynagro-
dzenia w paƒstwowej sferze bud˝etowej
(Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647,
z 1997 r. Nr 133, poz. 883, z 1998 r.
Nr 117, poz. 756, Nr 155, poz. 1014
i 1016, Nr 160, poz. 1059 oraz z 1999 r.
Nr 62, poz. 684) w art. 2 w ust. 1 w pkt 2
po wyrazach „Stra˝y Granicznej” dodaje
si´ wyrazy „S∏u˝by Celnej,”.

Art. 86. W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. — Ko-
deks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64,
poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157,
poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz
z 1999 r. Nr 40, poz. 402) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 276 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ârodki finansowe z op∏at, o któ-
rych mowa w § 2 oraz w art. 275,
przeznacza si´ na usprawnienie
funkcjonowania organów cel-
nych oraz na premie dla funkcjo-
nariuszy celnych i pracowników
podleg∏ych Prezesowi G∏ównego
Urz´du Ce∏, w szczególnoÊci dla
tych, którzy przyczynili si´ bezpo-
Êrednio do wykrycia przest´pstw
lub wykroczeƒ celnych i dewizo-
wych.”;

2) w art. 279 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wiceprezesów G∏ównego Urz´-
du Ce∏, nie wi´cej ni˝ dwóch, na
wniosek Prezesa G∏ównego
Urz´du Ce∏, powo∏uje i odwo∏uje
Prezes Rady Ministrów.”;

3) w art. 280 dodaje si´ pkt 5a w brzmie-
niu:

„5a) szkolenie kadr dla potrzeb S∏u˝by
Celnej,”;

4) art. 282 otrzymuje brzmienie:

„Art. 282. Dyrektora G∏ównego Urz´-
du Ce∏, dyrektora urz´du
celnego i jego zast´pc´ oraz
dyrektora departamentu
(komórki równorz´dnej) i je-
go zast´pc´ w G∏ównym
Urz´dzie Ce∏ powo∏uje i od-
wo∏uje Prezes G∏ównego
Urz´du Ce∏.”;

5) w art. 284 dodaje si´ § 5 w brzmieniu:

„§ 5. Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏
tworzy oÊrodki szkoleniowe oraz
okreÊla ich organizacj´ i zakres
dzia∏ania.”;

6) skreÊla si´ art. 285.

Art. 87. W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o po-
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
(Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468,
z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137,
poz. 887, Nr 144, poz. 929, Nr 162,
poz. 1116 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 439,
Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700 i Nr 70,
poz. 777) w art. 8 po pkt 5 dodaje si´
pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) funkcjonariusze S∏u˝by Celnej,”.

Art. 88. W ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o do-
datkowym wynagrodzeniu rocznym dla
pracowników jednostek sfery bud˝eto-
wej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 i z 1998 r.
Nr 155, poz. 1014) w art. 1 w ust. 3 po
wyrazach „Stra˝y Granicznej,” dodaje si´
wyrazy „S∏u˝by Celnej,”.
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Art. 89. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 137, poz. 887, Nr 162,
poz. 1118 i poz. 1126 oraz z 1999 r. Nr 26,
poz. 228 i Nr 60, poz. 636) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 4 w pkt 2 dodaje si´ lit. o)
w brzmieniu: 

„o) jednostka organizacyjna podleg∏a
Prezesowi G∏ównego Urz´du Ce∏
oraz G∏ówny Urzàd Ce∏ — w sto-
sunku do funkcjonariuszy cel-
nych,”;

2) w art. 6 w ust. 1 po pkt 18 dodaje si´
pkt 18a w brzmieniu: 

„18a) funkcjonariuszami S∏u˝by Cel-
nej,”;

3) w art. 8 w ust. 15 w pkt 5 kropk´ zast´-
puje si´ przecinkiem i dodaje pkt 6
w brzmieniu:

„6) S∏u˝by Celnej.”;

4) w art. 9:

a) w ust. 1 wyrazy „i 12—18” zast´pu-
je si´ wyrazami „i 12—18a”,

b) w ust. 4 wyrazy „i 13—18” zast´pu-
je si´ wyrazami „i 13—18a”;

5) w art. 13 w pkt 12 wyrazy „pkt 13—18”
zast´puje si´ wyrazami „pkt 13—18a”;

6) w art. 16 w ust. 1 po pkt 14 dodaje si´
pkt 15 w brzmieniu:

„15) funkcjonariuszy S∏u˝by Celnej”;

7) w art. 18 w ust. 1 wyrazy „13—18” za-
st´puje si´ wyrazami „13—18a”;

8) w art. 36 w ust. 2 wyrazy „11—18” za-
st´puje si´ wyrazami „11—18a”.

Art. 90. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162,
poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360,
Nr 70, poz. 774 i Nr 72, poz. 801) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 w pkt 6 po lit. e) doda-
je si´ lit. f) w brzmieniu: 

„f) w S∏u˝bie Celnej,”;

2) w art. 32 w ust. 3 w pkt 6 po wyrazach
„Stra˝y Granicznej,” dodaje si´ wyra-
zy „S∏u˝by Celnej,”.”;

2) art. 32 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏to-
waniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝e-
towej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 110, poz. 1255), który stanowi:

„Art. 32. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2000 r.”;

3) art. 32, 35 i 39 ustawy z dnia 20 marca 2002 r.
o przekszta∏ceniach w administracji celnej oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 41,
poz. 365), które stanowià:

„Art. 32. 1. Funkcjonariusze celni pe∏niàcy s∏u˝b´
w G∏ównym Urz´dzie Ce∏ oraz pracow-
nicy zatrudnieni w tym urz´dzie, w ter-
minie jednego miesiàca od dnia wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, mogà otrzymaç
propozycje pe∏nienia s∏u˝by lub pracy
w innych jednostkach organizacyjnych
S∏u˝by Celnej lub w jednostkach orga-
nizacyjnych podleg∏ych lub nadzoro-
wanych przez ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych.

2. Z zastrze˝eniem ust. 3, osobom, o któ-
rych mowa w ust. 1, podejmujàcym
s∏u˝b´ lub prac´ nie przys∏uguje od-
prawa pieni´˝na oraz inne Êwiadczenia
wyp∏acane w zwiàzku z likwidacjà lub
reorganizacjà urz´du.

3. Funkcjonariuszom celnym w s∏u˝bie
sta∏ej, którzy przyj´li propozycj´ pe∏-
nienia s∏u˝by, przys∏uguje przez okres
3 miesi´cy uposa˝enie w wysokoÊci
nie ni˝szej od dotychczasowego.

4. Z dniem przyj´cia przez funkcjonariu-
sza celnego pe∏niàcego s∏u˝b´
w G∏ównym Urz´dzie Ce∏ propozycji
pracy w jednostce organizacyjnej,
o której mowa w ust. 1, dotychczaso-
wy stosunek s∏u˝bowy funkcjonariusza
celnego przekszta∏ca si´ w stosunek
pracy na podstawie umowy o prac´ za-
wartej na czas okreÊlony lub nieokre-
Êlony, odpowiednio do rodzaju dotych-
czasowego stosunku s∏u˝bowego.

5. Funkcjonariusz celny, który na podsta-
wie ust. 4 sta∏ si´ pracownikiem s∏u˝by
cywilnej zatrudnionym na czas nie-
okreÊlony, nie ma obowiàzku odbywa-
nia s∏u˝by przygotowawczej, o której
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia
18 grudnia 1998 r. o s∏u˝bie cywilnej
(Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70,
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111,
poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154,
poz. 1800).

6. Funkcjonariuszowi celnemu, który na
podstawie ust. 4 sta∏ si´ pracownikiem
s∏u˝by cywilnej, okres s∏u˝by w S∏u˝-
bie Celnej wlicza si´ do sta˝u pracy
w s∏u˝bie cywilnej.
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7. Cz∏onkowie korpusu s∏u˝by cywilnej
zatrudnieni w jednostkach organizacyj-
nych, o których mowa w ust. 1, mogà
otrzymaç propozycje pe∏nienia s∏u˝by.
Z dniem przyj´cia przez cz∏onka korpu-
su s∏u˝by cywilnej propozycji pe∏nienia
s∏u˝by dotychczasowy stosunek pracy
cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej prze-
kszta∏ca si´ w stosunek s∏u˝bowy na
podstawie aktu mianowania do s∏u˝by
przygotowawczej lub sta∏ej odpowied-
nio do rodzaju dotychczasowego sto-
sunku pracy.

8. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej, który
na podstawie ust. 7 sta∏ si´ funkcjona-
riuszem celnym w s∏u˝bie sta∏ej, nie
ma obowiàzku odbywania s∏u˝by przy-
gotowawczej okreÊlonej w ustawie,
o której mowa w art. 22.

9. Cz∏onkowi korpusu s∏u˝by cywilnej,
który na podstawie ust. 7 sta∏ si´ funk-
cjonariuszem celnym, okres sta˝u pra-
cy w s∏u˝bie cywilnej lub jednostkach
organizacyjnych administracji celnej
wlicza si´ do okresu s∏u˝by w S∏u˝bie
Celnej.

10. Uposa˝enie i inne Êwiadczenia pieni´˝-
ne funkcjonariuszy celnych pe∏niàcych
s∏u˝b´ w urz´dzie obs∏ugujàcym mini-
stra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych okreÊlajà przepisy Kodek-
su celnego oraz ustawy, o której mowa
w art. 22.

11. Z dniem przyj´cia przez pracownika za-
trudnionego w G∏ównym Urz´dzie Ce∏
propozycji pracy w jednostce organiza-
cyjnej, o której mowa w ust. 1, staje si´
on pracownikiem tej jednostki. W ter-
minie 7 dni od dnia przyj´cia propozy-
cji pracy pracownik otrzymuje na pi-
Êmie potwierdzenie nowych warun-
ków zatrudnienia.

12. Propozycje, o których mowa w ust. 1,
przedk∏ada likwidator G∏ównego Urz´-
du Ce∏ w porozumieniu odpowiednio
z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych lub w∏aÊciwym
dyrektorem izby celnej.

13. Stosunek s∏u˝bowy lub stosunek pracy
osób, o których mowa w ust. 1, które
nie otrzyma∏y propozycji pe∏nienia
s∏u˝by lub pracy albo odmówi∏y przyj´-
cia z∏o˝onej propozycji, wygasa:

1) w terminie trzech miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy wobec funk-
cjonariuszy celnych w s∏u˝bie sta∏ej
oraz pracowników zatrudnionych na
czas nieokreÊlony,

2) w terminie, o którym mowa w ust. 1,
wobec osób innych ni˝ okreÊlone
w pkt 1.

Osobom tym przys∏ugujà Êwiadczenia
wyp∏acane w zwiàzku z likwidacjà
urz´du.

14. Wobec osób, o których mowa w ust. 1,
w okresie post´powania likwidacyjne-
go prawa i obowiàzki Prezesa G∏ówne-
go Urz´du Ce∏ przejmuje likwidator
G∏ównego Urz´du Ce∏.

15. W okresie jednego roku od dnia wej-
Êcia w ˝ycie ustawy minister w∏aÊciwy
do spraw finansów publicznych mo˝e
obsadziç stanowiska obj´te post´po-
waniem konkursowym, o którym mo-
wa w art. 17 ust. 2 oraz art. 18a ust. 1
ustawy, o której mowa w art. 22, bez
jego przeprowadzania.”

„Art. 35. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie upowa˝nieƒ zmienia-
nych niniejszà ustawà zachowujà moc
przepisy dotychczasowe, je˝eli nie sà
z nià sprzeczne.”

„Art. 39. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
2002 r., z wyjàtkiem art. 2, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 30 kwietnia 2002 r.,
i art. 29, który wchodzi w ˝ycie z dniem
5 czerwca 2002 r.”;

4) art. 32 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu
Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie usta-
wy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804), który stano-
wi:

„Art. 32. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2002 r., z wyjàtkiem:

1) art. 27 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem og∏oszenia,

2) art. 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem
30 czerwca 2002 r.,

3) art. 9 pkt 7 i art. 21, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.”;

5) art. 106 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepi-
sy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sà-
dów administracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´-
powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1271), który stanowi:

„Art. 106. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r., z wyjàtkiem przepi-
sów art. 8 pkt 1 i 2, art. 10 pkt 2 i 3,
art. 84 pkt 1, art. 86 § 1, art. 87 § 2,
art. 88, art. 90 § 1, art. 91 i art. 92, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;
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6) art. 5 ustawy 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), który
stanowi:

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1
pkt 74, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.”;

7) art. 33, 39 i 40 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r.
o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbo-
wych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujà-
cych zadania i kompetencje organów oraz orga-
nizacj´ jednostek organizacyjnych podleg∏ych
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów pu-
blicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302), które stano-
wià:

„Art. 33. 1. Z dniem 1 stycznia 2004 r. nast´puje
przeniesienie ze Êrodków specjalnych
do bud˝etu paƒstwa finansowania wy-
nagrodzeƒ osobowych pracowników
jednostek, o których mowa w art. 7
ust. 1 ustawy wymienionej w art. 15,
w cz´Êci odpowiadajàcej wartoÊci
60 % uj´tych w bud˝ecie paƒstwa na
2003 r. wynagrodzeƒ osobowych, sko-
rygowanych o wskaênik wzrostu wy-
nagrodzeƒ na 2004 r.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio
do pracowników przeniesionych z jed-
nostek, o których mowa w art. 7 ust. 1
ustawy wymienionej w art. 15, do jed-
nostek organizacyjnych S∏u˝by Celnej.”

„Art. 39. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie upowa˝nieƒ zmienia-
nych niniejszà ustawà zachowujà moc
przepisy dotychczasowe, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ do dnia 31 grudnia 2003 r.

Art. 40. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 2003 r., z wyjàtkiem:

1) art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej
w art. 8 w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, który wchodzi w ˝ycie
z dniem przystàpienia Rzeczypospoli-
tej Polskiej do Unii Europejskiej;

2) art. 5 ust. 9a i 9b oraz art. 7 ustawy wy-
mienionej w art. 15 w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

3) art. 32, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia ustawy.”;

8) art. 24 ustawy z dnia 2 paêdziernika 2003 r. o bio-
komponentach stosowanych w paliwach ciek∏ych
i biopaliwach ciek∏ych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934),
który stanowi:

„Art. 24. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r.”;

9) art. 17 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie
ustawy o autostradach p∏atnych oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2124), który
stanowi:

„Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r.”;

10) art. 127 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podat-
ku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257), który sta-
nowi:

„Art. 127. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 mar-
ca 2004 r., z tym ˝e przepisy art. 1—26,
art. 27 ust. 2—7, art. 28 i 29, art. 30
ust. 1, 2 i 4, art. 36, art. 39—42, art. 46
ust. 2, art. 54—60, art. 62—122 oraz
art. 124—126 wchodzà w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.”;

11) art. 37 pkt 2 i art. 39 ustawy z dnia 19 marca 2004 r.
— Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo celne
(Dz. U. Nr 68, poz. 623), które stanowià:

„Art. 37. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie:”

„2) art. 6 § 5 i 6, art. 12 § 2 i 3, art. 2771

§ 3, art. 2776, art. 27710 § 6, art. 27713

§ 2, art. 27721 § 4, art. 27722 § 5,
art. 27723 § 2, art. 27725 § 2, art. 284
§ 3 i 4 i art. 286 § 2 ustawy, o której
mowa w art. 25, zachowujà moc do
czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wy-
konawczych wydanych na podstawie
art. 1d ust. 3 i 4, art. 1f ust. 3,
art. 6l ust. 3, art. 6s ust. 1 i 3, art. 6t,
art. 6x ust. 6, art. 6za ust. 2, art. 6zj
ust. 4, art. 6zk ust. 5, art. 6zl ust. 2
i art. 6zn ust. 2 ustawy, o której mowa
w art. 20, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà

— jednak nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grud-
nia 2004 r.”

„Art. 39. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
2004 r.”;

12) art. 26 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 121, poz. 1264), który stanowi:

„Art. 26. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 6,
28 i 29, art. 2 pkt 2 i 4—6, art. 10 pkt 24
lit. a tiret pierwsze, art. 12 pkt 2, 5 i 6, art. 14
pkt 1, 6 i 7, art. 15 i 19, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2005 r.”.

Marsza∏ek Sejmu: J. Oleksy
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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1.1) Tworzy si´ jednolità umundurowanà
S∏u˝b´ Celnà w celu zapewnienia zgodnoÊci z prawem
przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty Euro-
pejskiej oraz wywozu towarów z obszaru celnego
Wspólnoty Europejskiej, a tak˝e wykonywania obo-
wiàzków okreÊlonych w przepisach odr´bnych,
w szczególnoÊci w zakresie podatku akcyzowego.

2. Do zadaƒ S∏u˝by Celnej nale˝y realizacja polity-
ki celnej paƒstwa w cz´Êci dotyczàcej przywozu i wy-
wozu towarów oraz wykonywanie innych zadaƒ wyni-
kajàcych z przepisów odr´bnych, a w szczególnoÊci:2)

1) kontrola przestrzegania przepisów prawa celnego
oraz innych przepisów zwiàzanych z przywozem
i wywozem towarów;

2) wykonywanie czynnoÊci zwiàzanych z nadawa-
niem towarom przeznaczenia celnego;

3) wymiar i pobór nale˝noÊci celnych i innych op∏at
zwiàzanych z przywozem i wywozem towarów;

3a)3) wymiar i pobór podatku od towarów i us∏ug
z tytu∏u importu towarów;

3b)3) kontrola, szczególny nadzór podatkowy, wymiar
i pobór podatku akcyzowego;

3c)4) pobór op∏aty paliwowej;

3d)5) wspó∏dzia∏anie przy realizacji Wspólnej Polityki
Rolnej;

3e)5) wykonywanie zadaƒ wynikajàcych z przepisów
wspólnotowych regulujàcych statystyk´ dotyczàcà
obrotu towarowego pomi´dzy paƒstwami cz∏on-
kowskimi Wspólnoty Europejskiej (INTRASTAT);

4)6) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie prze-
st´pstw skarbowych i wykroczeƒ skarbowych,
przest´pstw i wykroczeƒ zwiàzanych z przywozem
i wywozem towarów oraz Êciganie ich sprawców,
w zakresie okreÊlonym innymi ustawami;

5)7) rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie
i zwalczanie przest´pstw i wykroczeƒ zwiàzanych
z naruszeniem przepisów dotyczàcych ochrony
dóbr kultury oraz ochrony w∏asnoÊci intelektual-
nej, a tak˝e przest´pstw i wykroczeƒ zwiàzanych
z wprowadzaniem na polski obszar celny oraz wy-
prowadzaniem z polskiego obszaru celnego towa-
rów obj´tych ograniczeniami lub zakazami,
w szczególnoÊci takich jak: odpady szkodliwe, sub-
stancje chemiczne, materia∏y jàdrowe i promienio-
twórcze, Êrodki odurzajàce i substancje psychotro-
powe oraz broƒ, amunicja, materia∏y wybuchowe
i technologie obj´te kontrolà mi´dzynarodowà;

5a)8) kontrola przestrzegania legalnoÊci wykonywa-
nia pracy przez cudzoziemców;

6) wspó∏praca z organami celnymi innych paƒstw
oraz organizacjami mi´dzynarodowymi;

7) (uchylony);9)
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2004 r.
(poz. 1641)

USTAWA

z dnia 24 lipca 1999 r.

o S∏u˝bie Celnej

———————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 1 lit. a ustawy

z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Ko-
legiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regu-
lujàcych zadania i kompetencje organów oraz organizacj´
jednostek organizacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 1302), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia
2003 r.; ze zmianà wprowadzonà przez art. 20 pkt 1
lit. a ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Przepisy wprowa-
dzajàce ustaw´ — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 623),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.

2) Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 1
lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r.
o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz
o zmianie niektórych ustaw regulujàcych zadania i kompe-
tencje organów oraz organizacj´ jednostek organizacyj-
nych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finan-
sów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2003 r.

3) Dodany przez art. 24 pkt 1 lit. b tiret drugie ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2.

———————
4) Dodany przez art. 10 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r.

o zmianie ustawy o autostradach p∏atnych oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2124), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

5) Dodany przez art. 20 pkt 1 lit. b tiret pierwsze ustawy
z dnia 19 marca 2004 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´
— Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 623), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 1 maja 2004 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 1 lit. b tiret dru-
gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 pkt 1 lit. b tiret trze-
cie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

8) Dodany przez art. 24 pkt 1 lit. b tiret czwarte ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2.

9) Przez art. 24 pkt 1 lit. b tiret piàte ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.



8)10) wspó∏praca z Szefem Krajowego Centrum Infor-
macji Kryminalnych w zakresie niezb´dnym do re-
alizacji jego zadaƒ ustawowych.

2a.11) CzynnoÊci zwiàzane z realizacjà zadaƒ okre-
Êlonych w art. 1 ust. 2 wykonuje si´, podejmujàc czyn-
noÊci operacyjno-rozpoznawcze i kontrolne prowa-
dzàc post´powanie przygotowawcze zgodnie z przepi-
sami Kodeksu post´powania karnego i Kodeksu kar-
nego skarbowego.

3. Prawa i obowiàzki funkcjonariuszy celnych okre-
Êla niniejsza ustawa. 

4. W jednostkach organizacyjnych S∏u˝by Celnej
mogà byç zatrudniani pracownicy administracyjni. Do
pracowników tych stosuje si´ przepisy ustawy o s∏u˝-
bie cywilnej, chyba ˝e przepisy niniejszej ustawy sta-
nowià inaczej.

5. W jednostkach organizacyjnych S∏u˝by Celnej
mogà byç zatrudniani inni pracownicy ni˝ okreÊleni
w ust. 4, do których stosuje si´ ustaw´ z dnia 16 wrze-
Ênia 1982 r. o pracownikach urz´dów paƒstwowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z póên. zm.12)), w za-
kresie okreÊlonym w jej art. 46.

6. (uchylony).13)

7.14) Urz´dem w rozumieniu rozdzia∏ów 2—13
ustawy jest izba celna wraz z podleg∏ymi jednostkami
organizacyjnymi.

8.15) Kierownikiem urz´du w rozumieniu niniejszej
ustawy jest dyrektor izby celnej.

8a.16) Uprawnienia kierownika urz´du okreÊlone
w niniejszej ustawie wobec funkcjonariuszy celnych
pe∏niàcych s∏u˝b´ w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra

w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych przys∏u-
gujà Szefowi S∏u˝by Celnej.

9. W sprawach zwiàzanych z pe∏nieniem s∏u˝by
oraz zatrudnieniem w jednostkach organizacyjnych
s∏u˝by celnej w∏aÊciwym do podejmowania rozstrzy-
gni´ç jest kierownik urz´du, chyba ˝e ustawa stanowi
inaczej.

Art. 1a.17) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych:

1) sprawuje nadzór w sprawach, w których w∏aÊciwe
sà organy celne;

2) wspó∏dzia∏a w kszta∏towaniu polityki celnej paƒ-
stwa;

3) realizuje bud˝et paƒstwa w zakresie ustalonym dla
organów celnych;

4) kszta∏tuje polityk´ kadrowà i szkoleniowà w orga-
nach celnych;

5) wspó∏pracuje z organami celnymi innych paƒstw
oraz organizacjami mi´dzynarodowymi;

6) prowadzi post´powania w sprawach celnych okre-
Êlonych w przepisach odr´bnych;

7) wykonuje inne zadania okreÊlone w ustawie oraz
w przepisach odr´bnych.

Art. 1b.17) Do zadaƒ dyrektora izby celnej nale˝y:

1) realizacja polityki celnej paƒstwa;

2) sprawowanie nadzoru nad naczelnikami urz´dów
celnych;

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

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

5) realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w pod-
leg∏ych jednostkach organizacyjnych S∏u˝by Cel-
nej;

6) sprawowanie dozoru celnego i wykonywanie kon-
troli celnej;

7) zwalczanie i Êciganie przest´pstw skarbowych
i wykroczeƒ skarbowych w zakresie ustalonym
Kodeksem karnym skarbowym;

8) wykonywanie innych zadaƒ okreÊlonych w usta-
wie oraz w przepisach odr´bnych.
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———————
10) Dodany przez art. 20 pkt 1 lit. b tiret trzecie ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 5.
11) Dodany przez art. 17 lit. b ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r.

o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie
ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2002 r.; ze zmianà wprowadzonà przez
art. 20 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 5.

12) 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 oraz z 2003 r. Nr 228,
poz. 2256.

13) Przez art. 22 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 marca 2002 r.
o przekszta∏ceniach w administracji celnej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 maja 2002 r.

14) W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 1 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 5.

15) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 1 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 13.

16) Dodany przez art. 22 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 13.

———————
17) Dodany przez art. 20 pkt 2 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 5.



Art. 1c.17) Do zadaƒ naczelnika urz´du celnego na-
le˝y:

1) nadawanie towarom przeznaczenia celnego oraz
wykonywanie innych czynnoÊci przewidzianych
przepisami prawa celnego;

2) dokonywanie wymiaru i poboru nale˝noÊci cel-
nych;

3) dokonywanie wymiaru i poboru podatku akcyzo-
wego;

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

5) sprawowanie dozoru celnego i wykonywanie kon-
troli celnej;

6) wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowe-
go;

7) zwalczanie i Êciganie przest´pstw skarbowych
i wykroczeƒ skarbowych w zakresie ustalonym
Kodeksem karnym skarbowym;

8) wykonywanie innych zadaƒ zleconych w przepi-
sach odr´bnych. 

Art. 1d.17) 1. Dyrektorzy izb celnych wykonujà za-
dania przy pomocy podleg∏ych urz´dów oraz za po-
Êrednictwem naczelników urz´dów celnych.

2. Naczelnicy urz´dów celnych wykonujà zadania
przy pomocy podleg∏ych urz´dów.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w drodze rozporzàdzenia, tworzy i znosi izby cel-
ne i urz´dy celne oraz okreÊla ich siedziby, uwzgl´d-
niajàc kierunki i nasilenie obrotu towarowego. 

4. Organizacj´ izb celnych i urz´dów celnych okre-
Êla statut nadany, w drodze zarzàdzenia, przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych tworzy jednostki organizacyjne S∏u˝by Celnej,
w tym Centralne Laboratorium Celne oraz oÊrodki
szkoleniowe, a tak˝e okreÊla ich organizacj´ i zakres
dzia∏ania. 

Art. 1e.17) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych w porozumieniu z w∏aÊciwym ministrem
mo˝e upowa˝niç, w drodze rozporzàdzenia, inne orga-
ny administracji paƒstwowej do wykonywania niektó-
rych zadaƒ organów celnych. Rozporzàdzenie powin-
no szczegó∏owo okreÊlaç zakres upowa˝nienia tych or-
ganów oraz miejsca, w których wykonujà one zadania
organów celnych.

2. Organom administracji paƒstwowej przy wyko-
nywaniu zadaƒ, o których mowa w ust. 1, przys∏ugujà
prawa i obowiàzki organów celnych.

Art. 1f.17) 1. Organy administracji publicznej oraz
inne paƒstwowe i gminne, powiatowe oraz wojewódz-
kie samorzàdowe jednostki organizacyjne sà obowià-
zane wspó∏dzia∏aç i nieodp∏atnie udzielaç organom
celnym pomocy technicznej przy wykonywaniu zadaƒ
okreÊlonych w ustawie.

2. W∏aÊciwy organ celny pokrywa udokumentowa-
ne koszty zwiàzane z udzieleniem pomocy technicznej,
o której mowa w ust. 1, przez jednostk´ samorzàdu te-
rytorialnego na pisemny wniosek w∏aÊciwego organu,
z∏o˝ony nie póêniej ni˝ 30 dni po poniesieniu takich
kosztów.

3. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, okre-
Êli zasady wspó∏dzia∏ania organów celnych z organa-
mi i jednostkami, o których mowa w ust. 1, oraz zakres
ich Êwiadczeƒ na rzecz organów celnych.

Art. 1g.17) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych mo˝e, w drodze zarzàdzenia, tworzyç or-
gany opiniodawczo-doradcze w sprawach nale˝àcych
do zadaƒ S∏u˝by Celnej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, tworzàc organy opiniodawczo-doradcze, o któ-
rych mowa w ust. 1, okreÊli ich nazw´, sk∏ad, zakres
dzia∏ania oraz tryb post´powania.

Art. 2. 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 karana za przest´pstwo pope∏nione
umyÊlnie;

4) ma co najmniej Êrednie wykszta∏cenie;

5) cieszy si´ nieposzlakowanà opinià;

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

Art. 3. 1. Ka˝dy obywatel ma prawo do informacji
o wolnych stanowiskach s∏u˝bowych w S∏u˝bie Cel-
nej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
zakres informacji, o których mowa w ust. 1, i sposób
podawania ich do wiadomoÊci, uwzgl´dniajàcy kryte-
ria naboru na poszczególne stanowiska. Zakres poda-
nych do wiadomoÊci informacji nie mo˝e ujawniaç
stanu obsady etatowej urz´dów celnych.

Art. 4. Funkcjonariusz celny, w zwiàzku z pe∏nie-
niem obowiàzków s∏u˝bowych, korzysta z ochrony
przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. —
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Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên. zm.18))
dla funkcjonariuszy publicznych.

Art. 5. 1. Ustanawia si´ odznak´ honorowà „Zas∏u-
˝ony dla S∏u˝by Celnej”.

2. Odznak´ honorowà „Zas∏u˝ony dla S∏u˝by Cel-
nej” nadaje minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych osobom wyró˝niajàcym si´ w S∏u˝bie Celnej
lub majàcym szczególne zas∏ugi dla S∏u˝by Celnej.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wzór odznaki, szczegó∏owe zasady i tryb jej nada-
wania, a tak˝e sposób jej noszenia oraz wzór wniosku
o nadanie odznaki i legitymacji. We wzorze wniosku
powinny zostaç sprecyzowane niezb´dne dane, w tym
informacje o osiàgni´ciach uzasadniajàcych nadanie
odznaki. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór sztanda-
ru S∏u˝by Celnej oraz tryb jego nadania. Wzór sztanda-
ru S∏u˝by Celnej powinien nawiàzywaç do tradycji ad-
ministracji celnej. 

Art. 6. Dzieƒ 21 wrzeÊnia ustanawia si´ dniem
S∏u˝by Celnej.

Rozdzia∏ 1a19)

Szczególny nadzór podatkowy

Art. 6a. 1. Szczególny nadzór podatkowy w zakre-
sie i trybie okreÊlonych w niniejszym rozdziale wyko-
nujà naczelnicy urz´dów celnych w∏aÊciwi w zakresie
podatku akcyzowego w obrocie krajowym.

2. Szczególnemu nadzorowi podatkowemu, z za-
strze˝eniem ust. 4, podlega:

1) produkcja, przemieszczanie i obrót, w tym eksport
i import, niektórymi wyrobami akcyzowymi;

2) urzàdzanie gier w kasynach gry, na automatach
i na automatach o niskich wygranych, tam gdzie
si´ one znajdujà;

3)20) wytwarzanie oraz obrót biokomponentami,
okreÊlonymi w odr´bnych przepisach.

3. Szczególny nadzór podatkowy polega na kon-
troli:

1)21) czynnoÊci zwiàzanych z produkcjà, przemiesz-
czaniem i obrotem wyrobami, o których mowa
w ust. 2 pkt 1, w szczególnoÊci wytwarzania, uszla-
chetniania, przerabiania, zu˝ywania, ska˝ania, roz-
lewu, przyjmowania, magazynowania, wydawa-
nia, przewozu i niszczenia oraz stosowania i ozna-
czania tych wyrobów znakami akcyzy, zgodnie
z odr´bnymi przepisami;

2)22) iloÊci i jakoÊci wyrobów, o których mowa
w ust. 2 pkt 1 i 3, przebiegu procesów technolo-
gicznych i ruchu towarowego dotyczàcego tych
wyrobów oraz ich wydajnoÊci, ubytków i zu˝ycia;

3) otwarcia i zamkni´cia sto∏ów gry w kasynach gry,
obliczania rezultatów gier na sto∏ach i na automa-
tach, a tak˝e przychodów i stosowania maksymal-
nej stawki i wartoÊci maksymalnej wygranej
w grach na automatach o niskich wygranych oraz
zasadnoÊci i prawid∏owoÊci wystawianych imien-
nych zaÊwiadczeƒ o uzyskanej wygranej;

4) prawid∏owoÊci i terminowoÊci wp∏at podatku akcy-
zowego od wyrobów, o których mowa w ust. 2
pkt 1;

5) dokumentacji prowadzonej w zakresie, o którym
mowa w pkt 1—4.

4. Nie podlegajà szczególnemu nadzorowi podat-
kowemu wyroby okreÊlone przez ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych, na podstawie
art. 6g ust. 1 pkt 1, przeznaczone na cele specjalne
okreÊlone w odr´bnych przepisach, w jednostkach
podleg∏ych, podporzàdkowanych lub nadzorowanych
przez Ministra Obrony Narodowej, w Policji, Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej, Stra˝y Granicznej, jednostkach
wojskowych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych oraz w jednostkach organizacyj-
nych Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Agencji
Wywiadu.

Art. 6b. 1. CzynnoÊci kontrolne, o których mowa
w art. 6a ust. 3, wykonujà pracownicy lub funkcjona-
riusze celni zatrudnieni w urz´dach celnych oraz
w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych, zwani dalej „pracowni-
kami szczególnego nadzoru podatkowego”, na pod-
stawie upowa˝nienia wydanego przez w∏aÊciwego na-
czelnika urz´du celnego lub Szefa S∏u˝by Celnej.

2. Szczególny nadzór podatkowy mo˝e byç wyko-
nywany jako nadzór sta∏y.
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18) 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,
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Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750,
Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 69, poz. 626 i Nr 93, poz. 889.

19) Dodany przez art. 24 pkt 2 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 2.

20) Dodany przez art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 2 paêdzier-
nika 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach
ciek∏ych i biopaliwach ciek∏ych (Dz. U. Nr 199, poz. 1934),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

———————
21) W brzmieniu ustalonym przez art. 118 pkt 1 ustawy z dnia

23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29,
poz. 257), który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.

22) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 20 pkt 1 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 20.



3. Sprawowanie sta∏ego nadzoru polega na wyko-
nywaniu czynnoÊci kontrolnych, o których mowa
w art. 6a ust. 3, przez komórk´ organizacyjnà utworzo-
nà w tym celu przez w∏aÊciwego naczelnika urz´du
celnego na terenie podmiotu podlegajàcego szczegól-
nemu nadzorowi podatkowemu, zwanà dalej „komór-
kà sta∏ego nadzoru”.

Art. 6c. 1. Pracownicy szczególnego nadzoru po-
datkowego sà uprawnieni do:

1) ˝àdania powtórzenia, je˝eli to mo˝liwe, ka˝dej
czynnoÊci, w wyniku której uzyskuje si´ dane
o przyjmowanych, wydawanych lub wprowadza-
nych do procesu produkcyjnego surowcach, ma-
teria∏ach, produkcji w toku i pó∏produktach oraz
uzyskanych produktach, wyrobach gotowych
i wysokoÊci strat produkcyjnych;

2) pobierania próbek surowców, pó∏produktów i wy-
robów gotowych w celu ich zbadania, zabezpie-
czania zebranych dowodów, zbierania innych nie-
zb´dnych materia∏ów w zakresie obj´tym szcze-
gólnym nadzorem podatkowym oraz zasi´gania
opinii bieg∏ych;

3) nak∏adania zabezpieczeƒ urz´dowych na urzàdze-
nia, pomieszczenia i naczynia s∏u˝àce do dzia∏al-
noÊci obj´tej szczególnym nadzorem podatko-
wym w celu uniemo˝liwienia dost´pu do ich
wn´trz bez uszkodzenia zabezpieczenia urz´dowe-
go, a tak˝e na dokumentacj´ prowadzonà w zakre-
sie, o którym mowa w art. 6a ust. 3 pkt 1—4, w ce-
lu jej urz´dowego uwierzytelnienia;

4) uczestniczenia w dokonywanych przez podmiot
podlegajàcy szczególnemu nadzorowi podatkowe-
mu czynnoÊciach, o których mowa w art. 6a ust. 3
pkt 1—3;

5) ˝àdania zamkni´cia dokumentacji prowadzonej
w zakresie, o którym mowa w art. 6a ust. 3 
pkt 1—4, w celu umo˝liwienia porównania rzeczy-
wistego stanu ze stanem ewidencyjnym;

6) przeprowadzania kontroli obrachunkowych;

7) uczestniczenia w czynnoÊciach niszczenia wyrobów
obj´tych szczególnym nadzorem podatkowym.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przys∏u-
gujà pracownikom szczególnego nadzoru podatkowe-
go tak˝e w stosunku do podmiotów wykonujàcych
dzia∏alnoÊç w zakresie, o którym mowa w art. 6a
ust. 2, bez zachowania warunków oraz form okreÊlo-
nych przepisami prawa.

Art. 6d. 1. Podmioty podlegajàce szczególnemu
nadzorowi podatkowemu sà obowiàzane zapewniç
warunki i Êrodki do sprawnego przeprowadzania kon-
troli, w tym:

1) przes∏aç w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celne-
go, co najmniej na 14 dni przed rozpocz´ciem

dzia∏alnoÊci w zakresie, o którym mowa
w art. 6a ust. 2, zg∏oszenie oraz dokumentacj´ do-
tyczàcà tej dzia∏alnoÊci, a w przypadku wznowie-
nia dzia∏alnoÊci, po przerwie trwajàcej d∏u˝ej ni˝
3 miesiàce — zg∏oszenie dotyczàce wznowienia
tej dzia∏alnoÊci;

2) zapewniç warunki do przeprowadzenia urz´dowe-
go sprawdzenia podmiotu, w tym w miar´ mo˝li-
woÊci samodzielne pomieszczenie i miejsce do
przechowywania dokumentów;

3) przygotowaç i oznaczyç urzàdzenia, pomieszcze-
nia i naczynia s∏u˝àce do dzia∏alnoÊci obj´tej
szczególnym nadzorem podatkowym;

4) przechowywaç w oddzielnych naczyniach i po-
mieszczeniach wyroby obj´te szczególnym nadzo-
rem podatkowym;

5) dostosowaç urzàdzenia, pomieszczenia i naczynia,
o których mowa w pkt 3, do nak∏adania zabezpie-
czeƒ urz´dowych, a ponadto dostarczyç potrzebnà
iloÊç plomb, laku lub masy plastycznej do piecz´-
ci oraz inne materia∏y do na∏o˝enia zabezpieczeƒ
urz´dowych;

6) posiadaç legalizowane przyrzàdy pomiarowe, od-
czynniki i sprz´t techniczny, niezb´dne do kontroli
iloÊci i jakoÊci surowców, pó∏produktów i wyro-
bów gotowych;

7) zg∏aszaç w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celne-
go albo komórce sta∏ego nadzoru informacje
o terminach czynnoÊci, o których mowa w art. 6a
ust. 3 pkt 1—3;

8) przeprowadzaç czynnoÊci, o których mowa
w art. 6a ust. 3 pkt 1—3, w obecnoÊci pracownika
szczególnego nadzoru podatkowego;

9) prowadziç dokumentacj´ w zakresie, o którym
mowa w art. 6a ust. 3 pkt 1—4, zwiàzanà z prowa-
dzeniem dzia∏alnoÊci obj´tej szczególnym nadzo-
rem podatkowym;

10) dokonaç zamkni´cia dokumentacji prowadzonej
w zakresie, o którym mowa w art. 6a ust. 3 
pkt 1—4, na ˝àdanie pracownika szczególnego
nadzoru podatkowego w celu umo˝liwienia po-
równania rzeczywistego stanu ze stanem ewiden-
cyjnym;

11)23) zg∏aszaç w terminie 2 dni w∏aÊciwemu naczelni-
kowi urz´du celnego albo komórce sta∏ego nadzo-
ru przypadki zniszczenia lub kradzie˝y wyrobów
obj´tych szczególnym nadzorem podatkowym
bàdê znaków akcyzy;

12) zg∏aszaç w∏aÊciwemu naczelnikowi urz´du celne-
go zamiar zniszczenia wyrobów obj´tych szczegól-
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nym nadzorem podatkowym, nieprzydatnych do
spo˝ycia, dalszego przerobu lub zu˝ycia na co naj-
mniej 3 dni przed zamierzonym terminem ich
zniszczenia;

13) zg∏aszaç bezzw∏ocznie w∏aÊciwemu naczelnikowi
urz´du celnego albo komórce sta∏ego nadzoru
przypadki zdarzeƒ zwiàzanych z dzia∏aniem lub
stanem urzàdzeƒ, pomieszczeƒ i naczyƒ, o których
mowa w pkt 3, wskazujàcych na niebezpieczeƒ-
stwo strat lub zniszczenia wyrobów akcyzowych
obj´tych szczególnym nadzorem podatkowym.

2. Za stan pomieszczeƒ, urzàdzeƒ i naczyƒ s∏u˝à-
cych do wykonywania dzia∏alnoÊci w zakresie, o któ-
rym mowa w art. 6a ust. 2, oraz za stan na∏o˝onych na
nie zabezpieczeƒ urz´dowych odpowiedzialny jest
podmiot podlegajàcy szczególnemu nadzorowi podat-
kowemu.

3. Koszty zwiàzane z realizacjà obowiàzków okre-
Êlonych w ust. 1 obcià˝ajà podmioty podlegajàce
szczególnemu nadzorowi podatkowemu.

4. Pracownik szczególnego nadzoru podatkowego
dokonujàcy czynnoÊci kontrolnych w zakresie szcze-
gólnego nadzoru podatkowego jest uprawniony do
wst´pu oraz poruszania si´ po terenie podmiotu pod-
legajàcego szczególnemu nadzorowi podatkowemu
na podstawie upowa˝nienia pracownika szczególnego
nadzoru podatkowego, bez potrzeby uzyskiwania
przepustki, oraz nie podlega rewizji osobistej przewi-
dzianej w regulaminie wewn´trznym tego podmiotu;
podlega natomiast przepisom o bezpieczeƒstwie i hi-
gienie pracy obowiàzujàcym w tym podmiocie.

Art. 6e.24) W zakresie nieuregulowanym w niniej-
szym rozdziale do wykonywania szczególnego nadzo-
ru podatkowego stosuje si´ odpowiednio przepisy do-
tyczàce kontroli celnej, a w zakresie nieuregulowanym
w tych przepisach — przepisy art. 281—292 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa.

Art. 6f. 1. Podmioty podejmujàce dzia∏alnoÊç w za-
kresie, o którym mowa w art. 6a ust. 2, podlegajà
przed rozpocz´ciem jej prowadzenia urz´dowemu
sprawdzeniu przez pracowników szczególnego nadzo-
ru podatkowego.

2. Urz´dowemu sprawdzeniu podlegajà równie˝
podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç w zakresie, o któ-
rym mowa w art. 6a ust. 2, po przerwie w tej dzia∏al-
noÊci trwajàcej d∏u˝ej ni˝ 3 miesiàce, a tak˝e na ˝àda-
nie w∏aÊciwego naczelnika urz´du celnego.

3. Urz´dowe sprawdzenie, o którym mowa
w ust. 1 i 2, polega na przeprowadzeniu czynnoÊci
sprawdzajàcych w celu ustalenia, czy zosta∏y zapew-
nione warunki i Êrodki do sprawnego przeprowadza-

nia czynnoÊci kontrolnych, o których mowa
w art. 6a ust. 3.

Art. 6g. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wyroby akcyzowe, które w zwiàzku z wykonywa-
niem dzia∏alnoÊci w zakresie, o którym mowa
w art. 6a ust. 2 pkt 1, sà obj´te szczególnym nad-
zorem podatkowym;

2) zakres i sposób wykonywania szczególnego nad-
zoru podatkowego w stosunku do poszczególnych
wyrobów podlegajàcych temu nadzorowi;

3)25) zakres i sposób wykonywania szczególnego
nadzoru podatkowego przy oznaczaniu wyrobów
znakami akcyzy;

4)26) sposób wykonywania szczególnego nadzoru po-
datkowego, w zakresie okreÊlonym w art. 6a ust. 2
pkt 2 i 3;

5) niektóre rodzaje prowadzonej dokumentacji, o któ-
rej mowa w art. 6a ust. 3 pkt 5, jej wzory, a tak˝e
szczegó∏owy sposób jej przygotowania i prowa-
dzenia;

6) wzór upowa˝nienia, o którym mowa w art. 6b ust. 1;

7) zakres i sposób sprawowania sta∏ego nadzoru,
a tak˝e sposób przeprowadzania kontroli doraê-
nych i okresowych;

8) szczegó∏owe zasady i tryb pobierania próbek,
o których mowa w art. 6c ust. 1 pkt 2;

9) szczegó∏owy zakres i tryb nak∏adania zabezpieczeƒ
urz´dowych, o których mowa w art. 6c ust. 1 pkt 3,
oraz rodzaje lub formy tych zabezpieczeƒ;

10) tryb dokonywania i zakres zg∏oszeƒ, o których mo-
wa w art. 6d ust. 1 pkt 1, 7, 11 i 12;

11) szczegó∏owy zakres przygotowywania oraz ozna-
czania pomieszczeƒ, urzàdzeƒ i naczyƒ, o których
mowa w art. 6d ust. 1 pkt 3;

12) szczegó∏owy zakres i sposób przeprowadzenia urz´-
dowego sprawdzenia, o którym mowa w art. 6f;

13) tryb niszczenia wyrobów obj´tych szczególnym
nadzorem podatkowym w przypadku stwierdzenia
ich nieprzydatnoÊci do spo˝ycia, dalszego przero-
bu lub zu˝ycia;

14) szczegó∏owe zasady i warunki przyjmowania, ma-
gazynowania, wydawania i przewo˝enia wyrobów
obj´tych szczególnym nadzorem podatkowym.
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2. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych powinien uwzgl´dniç w szczególnoÊci: 

1)27) wyroby akcyzowe o szczególnym znaczeniu dla
bud˝etu paƒstwa oraz wyroby podlegajàce obo-
wiàzkowi oznaczania znakami akcyzy;

2) zró˝nicowanie form i sposobów wykonywania
szczególnego nadzoru podatkowego oraz zakresu
wymagaƒ, które powinny zostaç spe∏nione przez
podmioty podlegajàce temu nadzorowi — w zale˝-
noÊci od rodzaju podmiotu, rodzaju wykonywanej
dzia∏alnoÊci oraz grupy wyrobów obj´tych tym
nadzorem;

3) zapewnienie skutecznoÊci i sprawnoÊci sprawowa-
nia szczególnego nadzoru podatkowego.

Rozdzia∏ 1b28)

Kontrola celna

Art. 6h. 1. Organ celny mo˝e wykonywaç wszelkie
czynnoÊci kontroli celnej, które uzna za stosowne we-
d∏ug przepisów prawa celnego, w ka˝dym miejscu
znajdujàcym si´ na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub — je˝eli umowy mi´dzynarodowe tak stano-
wià — poza nim.

2. Organ celny mo˝e w ka˝dym czasie podejmo-
waç czynnoÊci z zakresu kontroli celnej wobec towaru
znajdujàcego si´ na terytorium kraju w celu ustalenia,
czy towar zosta∏ wprowadzony na obszar celny Wspól-
noty Europejskiej, zwanej dalej „Wspólnotà”, zgodnie
z przepisami prawa.

Art. 6i. 1. Ka˝da osoba poÊrednio lub bezpoÊred-
nio uczestniczàca w czynnoÊciach zwiàzanych z wy-
mianà towarowà jest obowiàzana do dostarczenia or-
ganowi celnemu, na jego ˝àdanie, w ustalonych ter-
minach, dokumentów i informacji majàcych znaczenie
dla kontroli celnej, w jakiejkolwiek formie, jak równie˝
do udzielenia niezb´dnej pomocy. 

2. Na ˝àdanie dyrektora izby celnej banki sà obo-
wiàzane udzielaç informacji o obrotach i stanach na
rachunkach bankowych w zwiàzku z toczàcym si´ po-
st´powaniem w sprawie o przest´pstwo skarbowe:

1) przeciwko posiadaczowi rachunku b´dàcemu oso-
bà fizycznà lub

2) o przest´pstwo pope∏nione w zakresie dzia∏alnoÊci
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie-
majàcej osobowoÊci prawnej, która to osoba lub
jednostka jest posiadaczem rachunku.

3. ˚àdanie, o którym mowa w ust. 2, powinno za-
wieraç oznaczenie posiadacza rachunku oraz okresu
obj´tego informacjà. 

Art. 6j. Organy celne mogà zbieraç i wykorzysty-
waç w celu realizacji ustawowych zadaƒ informacje,
w tym dane osobowe, oraz przetwarzaç je w rozumie-
niu przepisów o ochronie danych osobowych, tak˝e
bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczà. Admi-
nistrator danych jest obowiàzany udost´pniç dane na
podstawie imiennego upowa˝nienia organu celnego,
okazanego przez funkcjonariusza celnego wraz z legi-
tymacjà s∏u˝bowà. Informacja o udost´pnieniu tych
danych podlega ochronie zgodnie z przepisami
o ochronie informacji niejawnych. 

Art. 6k. Ka˝da informacja o charakterze poufnym
jest chroniona tajemnicà s∏u˝bowà i nie mo˝e byç roz-
powszechniana przez organ celny bez wyraênego po-
zwolenia osoby lub urz´du, który jej udzieli∏; przekazy-
wanie informacji jest dozwolone, w wypadku gdy or-
gan celny jest do tego obowiàzany lub upowa˝niony
zgodnie z obowiàzujàcymi ustawami. 

Art. 6l. 1. W celu ustalenia zgodnoÊci z przepisami
prawa, wprowadzenia towaru na obszar celny Wspól-
noty lub wyprowadzenia z tego obszaru organ celny
mo˝e w szczególnoÊci:

1) kontrolowaç dokumenty i dane handlowe, w tym
tak˝e sporzàdzone z zastosowaniem technik elek-
tronicznego przetwarzania danych;

2) ustalaç to˝samoÊç osób;

3) dokonywaç ogl´dzin towarów;

4) kontrolowaç ksi´gowoÊç;

5) badaç towary i pobieraç ich próbki;

6) przeprowadzaç rewizj´ celnà, w tym z u˝yciem
urzàdzeƒ technicznych;

7) zatrzymywaç i kontrolowaç Êrodki transportu;

8) przeszukiwaç osoby i pomieszczenia.

2. Ponadto organ celny mo˝e zatrzymaç pojazd lub
inny Êrodek przewozowy i dokonaç kontroli rodzaju
paliwa, przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika po-
jazdu lub innego Êrodka przewozowego. W razie
stwierdzenia nieprawid∏owoÊci organ celny sporzàdza
protokó∏ i przekazuje go w∏aÊciwym organom.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
sposób oraz tryb przeprowadzenia kontroli, o której
mowa w ust. 2, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç stoso-
wania skutecznych metod technicznych w tym za-
kresie.

Art. 6m. 1. Organ celny mo˝e podejmowaç czyn-
noÊci pozwalajàce na ustalenie lub zapewnienie to˝sa-
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moÊci towaru, je˝eli jest to niezb´dne do przestrzega-
nia warunków procedury celnej, do której towar zosta∏
zg∏oszony. W szczególnoÊci mo˝e nak∏adaç zamkni´-
cia celne, ˝àdaç od zg∏aszajàcego opisów, rysunków,
zdj´ç fotograficznych lub dokonania innych niezb´d-
nych czynnoÊci.

2. Zamkni´cia celne umieszczone na towarach
oraz na Êrodkach transportu mogà zostaç usuni´te lub
zniszczone tylko przez organ celny albo za jego zgodà,
chyba ˝e w nast´pstwie niedajàcych si´ przewidzieç
okolicznoÊci ich usuni´cie lub zniszczenie oka˝e si´
niezb´dne do zapewnienia ochrony towarów lub Êrod-
ków transportu. 

Art. 6n. Z zastrze˝eniem przepisów odr´bnych, re-
wizji celnej nie podlegajà:

1) na zasadzie wzajemnoÊci:

a) towary przeznaczone dla obcych przedstawi-
cielstw dyplomatycznych, urz´dów konsular-
nych oraz misji specjalnych w Rzeczypospolitej
Polskiej, a tak˝e organizacji mi´dzynarodowych
majàcych siedziby lub placówki w Rzeczypo-
spolitej Polskiej,

b) towary przeznaczone dla osób korzystajàcych
z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych,

c) opatrzone piecz´cià przesy∏ki urz´dowe przesy-
∏ane do obcych przedstawicielstw dyploma-
tycznych, urz´dów konsularnych i misji specjal-
nych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz opatrzo-
ne piecz´cià przesy∏ki przez nie wysy∏ane;

2) opatrzone piecz´cià przesy∏ki urz´dowe przesy∏ane
mi´dzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rze-
czypospolitej Polskiej a polskimi przedstawiciel-
stwami dyplomatycznymi, urz´dami konsularny-
mi i misjami specjalnymi za granicà.

Art. 6o. 1. Je˝eli nie mo˝na w inny sposób stwier-
dziç, czy osoba przewozi towary nieprzedstawione lub
niezg∏oszone, organ celny 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 warun-
kach wykluczajàcych obecnoÊç osób postronnych.

3. W wypadku uzasadnionego podejrzenia, ˝e oso-
ba ukrywa towary w swoim organizmie, mo˝na skie-
rowaç t´ osob´ na specjalistyczne badania lekarskie.

4. Z przeprowadzonego przeszukania osoby spo-
rzàdza si´ protokó∏, a w wypadku wykonywania ba-
daƒ, o których mowa w ust. 3, na wniosek osoby, któ-
ra zosta∏a poddana tym badaniom, organ celny wyda-
je zaÊwiadczenie o terminie i miejscu ich przeprowa-
dzenia.

Art. 6p. 1. CzynnoÊci kontroli celnej mogà byç pro-
wadzone w siedzibie kontrolowanego oraz w innych

miejscach zwiàzanych z prowadzonà przez niego dzia-
∏alnoÊcià bàdê w miejscach, w których mogà si´ znaj-
dowaç towary lub dokumenty dotyczàce tych towa-
rów.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ w wypadku,
gdy kontrolowany prowadzi dzia∏alnoÊç bàdê przecho-
wuje towary lub dokumenty w lokalu mieszkalnym.

3. CzynnoÊci kontroli celnej mogà byç przeprowa-
dzane w lokalu mieszkalnym w wypadku uzasadnio-
nego podejrzenia, ˝e znajduje si´ w nim towar lub do-
kumenty dotyczàce towaru, którego rodzaj lub iloÊç
wskazujà na przeznaczenie do dzia∏alnoÊci gospodar-
czej i który zosta∏ wprowadzony na obszar celny
Wspólnoty z naruszeniem przepisów prawa. Przepisy
Kodeksu post´powania karnego o przeszukaniu stosu-
je si´ odpowiednio.

4. Je˝eli kontrolowany posiada oddzia∏y lub zak∏a-
dy na terenie w∏aÊciwoÊci innego organu celnego ni˝
w∏aÊciwy dla siedziby kontrolowanego, do przeprowa-
dzenia czynnoÊci kontroli celnej w tym oddziale lub za-
k∏adzie upowa˝niony jest równie˝ organ celny w∏aÊci-
wy ze wzgl´du na siedzib´ kontrolowanego.

Art. 6q. Osoba posiadajàca towary jest obowiàza-
na na jej koszt do wykonywania czynnoÊci umo˝liwia-
jàcych przeprowadzenie kontroli celnej, a w szczegól-
noÊci do roz∏adowania, okazania oraz za∏adowania to-
waru po zakoƒczeniu czynnoÊci kontroli celnej.

Art. 6r. Ka˝da osoba b´dàca w posiadaniu towaru,
Êrodka transportu lub osoba odpowiedzialna za wyko-
nanie obowiàzków wynikajàcych z przepisów prawa
celnego jest obowiàzana do niezw∏ocznego zawiado-
mienia organu celnego o stwierdzeniu naruszenia,
usuni´cia lub zniszczenia zamkni´ç celnych bez zgody
organu celnego.

Art. 6s. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) warunki wykonywania czynnoÊci kontroli celnej, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem rodzajów procedur
celnych oraz kontrolowanych towarów,

2) rodzaje dokumentów majàcych znaczenie dla kon-
troli celnej, a tak˝e osoby obowiàzane do ich prze-
chowywania

— majàc na uwadze, w szczególnoÊci, zapewnienie
jednolitoÊci procedur kontrolnych oraz koniecznoÊç
skutecznego wykrywania nieprawid∏owoÊci w stoso-
waniu przepisów prawa celnego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owy sposób prowadzenia kontroli celnej baga˝u
przewo˝onego drogà morskà lub powietrznà,
z uwzgl´dnieniem rodzaju baga˝u kontrolowanego
oraz wskazania miejsc w∏aÊciwych do prowadzenia
kontroli.
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3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze zarzàdzenia:

1) wypadki, sposób i tryb prowadzenia przez urz´dy
celne ewidencji towarów, którym nadano przezna-
czenie celne;

2) wzory rejestrów, ksiàg, innych dokumentów ewi-
dencyjnych oraz wzory formularzy u˝ywanych
w toku sprawowania dozoru celnego i kontroli cel-
nej;

3) wzory piecz´ci, zamkni´ç celnych, stempli i innych
znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli
celnej.

Art. 6t. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Na-
rodowej i ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób i wa-
runki wykonywania kontroli celnej oraz nadawania
przeznaczenia celnego w odniesieniu do okr´tów wo-
jennych 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 po-
dejmowanych wobec tego rodzaju towarów oraz za-
pewnienie skutecznego dozoru celnego i kontroli cel-
nej.

Art. 6u. 1. W wypadku podejmowania czynnoÊci
kontroli celnej przesy∏ek pocztowych, organ celny mo-
˝e w szczególnoÊci kontrolowaç dokumenty pocztowe,
w tym wykazy i deklaracje, oraz sprawdzaç liczb´ przy-
wo˝onych lub wywo˝onych paczek z liczbà wskazanà
w wykazie zdawczym.

2. Rewizj´ celnà przesy∏ek pocztowych i pobiera-
nie próbek towarów w nich przesy∏anych przeprowa-
dza si´ w obecnoÊci zg∏aszajàcego lub pracownika
urz´du pocztowego.

Art. 6w. W wypadku towarów wprowadzanych na
obszar celny Wspólnoty lub wyprowadzanych z tego
obszaru przez podró˝nych organ celny mo˝e w szcze-
gólnoÊci:

1) ustalaç to˝samoÊç osoby, w tym kontrolowaç do-
kumenty uprawniajàce do przekraczania granicy
paƒstwowej;

2) przeprowadzaç rewizj´ celnà baga˝u;

3) przeszukiwaç osoby.

Art. 6x. 1. W celu ustalenia, czy towary zosta∏y
wprowadzone na obszar celny Wspólnoty lub wypro-
wadzone z tego obszaru zgodnie z przepisami prawa
celnego, organ celny mo˝e zatrzymywaç Êrodki trans-
portu i podejmowaç inne czynnoÊci kontroli celnej.

2. Zatrzymanie Êrodków transportu mo˝e byç do-
konane tylko przez umundurowanych funkcjonariuszy

celnych znajdujàcych si´ w pobli˝u oznakowanego
pojazdu s∏u˝bowego.

3. Zatrzymywanie Êrodków transportu innych ni˝
Êrodki transportu przemieszczajàce si´ po drodze od-
bywa si´ przy udziale innych s∏u˝b lub instytucji,
a w szczególnoÊci:

1) Policji;

2) Stra˝y Granicznej;

3) s∏u˝b lotniczych i morskich;

4) s∏u˝b administracji kolei paƒstwowych.

4. Po zatrzymaniu Êrodka transportu organ celny
mo˝e w szczególnoÊci:

1) kontrolowaç dokumenty i dane dotyczàce Êrodka
transportu oraz osoby kierujàcej pojazdem, z wy-
∏àczeniem dokumentów uprawniajàcych do kiero-
wania Êrodkiem transportu, z zastrze˝eniem ust. 5;

2) kontrolowaç dokumenty dotyczàce przewo˝onych
towarów;

3) sprawdzaç zamkni´cia celne, je˝eli z dokumentów
wynika, ˝e zosta∏y one na∏o˝one;

4) przeprowadzaç rewizj´ Êrodków transportu i towa-
rów.

5. Organ celny mo˝e kontrolowaç dokumenty
uprawniajàce do kierowania Êrodkiem transportu, je˝e-
li osoba kontrolowana nie posiada innych dokumen-
tów pozwalajàcych okreÊliç jej to˝samoÊç albo wyst´-
puje uzasadniona wàtpliwoÊç co do ich autentycznoÊci.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór i sposób
oznakowania pojazdów s∏u˝bowych S∏u˝by Celnej,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci zapewnienie jedno-
znacznej identyfikacji pojazdów. 

Art. 6y. 1. Organ celny, w drodze decyzji, mo˝e za-
rzàdziç na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kon-
wój celny, w wypadku gdy:

1) niemo˝liwe jest na∏o˝enie zamkni´ç celnych, a za-
chowanie to˝samoÊci towaru jest niezb´dne do
przestrzegania warunków procedury celnej lub ist-
nieje uzasadnione podejrzenie, ˝e towar mo˝e zo-
staç usuni´ty spod dozoru celnego;

2) istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e towary nie zo-
stanà dostarczone do urz´du celnego albo miejsca
uznanego lub wyznaczonego przez organ celny;

3) kwota d∏ugu celnego mogàcego powstaç w zwiàz-
ku z przewozem towarów w ramach procedury
tranzytu jest wy˝sza ni˝ kwota zabezpieczenia;

4) w ramach procedury tranzytu przewo˝one sà to-
wary, których przewóz jest zwiàzany ze zwi´kszo-
nym ryzykiem.
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2. Organ celny mo˝e zobowiàzaç osob´ odpowie-
dzialnà za wykonywanie czynnoÊci przewidzianych
przepisami prawa celnego, aby okreÊlone czynnoÊci
w ramach konwoju celnego wykonywa∏y wyspecjali-
zowane jednostki dzia∏ajàce w zakresie ochrony osób
lub mienia.

3. Koszty konwoju celnego ponosi osoba odpowie-
dzialna za wykonywanie obowiàzków przewidzianych
przepisami prawa celnego.

Art. 6z. 1. Organ celny, w drodze decyzji, mo˝e za-
rzàdziç strze˝enie przez funkcjonariuszy celnych towa-
rów, w wypadku gdy:

1) towar wprowadzony na obszar celny Wspólnoty
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;

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

3) towar czasowo sk∏adowany nie mo˝e zostaç prze-
kazany do depozytu lub do magazynu czasowego
sk∏adowania.

2. W wypadku, o którym mowa w art. 6y ust. 1
pkt 1, organ celny zamiast konwoju mo˝e zarzàdziç
strze˝enie towaru.

3. Przepis art. 6y ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 6za. 1. CzynnoÊci kontroli celnej, wykonywane
poza urz´dem celnym albo miejscem wyznaczonym
lub uznanym przez organ celny, sà prowadzone po
uzyskaniu pisemnego upowa˝nienia organu celnego.
Upowa˝nienie powinno okreÊlaç zakres kontroli cel-
nej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór upowa˝-
nienia, o którym mowa w ust. 1. 

Art. 6zb. 1. Funkcjonariusz celny lub pracownik or-
ganu celnego, zwani dalej „kontrolujàcym”, sà obo-
wiàzani okazaç kontrolowanemu upowa˝nienie do
przeprowadzenia kontroli oraz legitymacj´ s∏u˝bowà
lub dowód osobisty, je˝eli kontrolujàcy nie ma obo-
wiàzku posiadania legitymacji.

2. Je˝eli kontrolowanym jest osoba prawna lub
jednostka organizacyjna niemajàca osobowoÊci praw-
nej, upowa˝nienie oraz legitymacja s∏u˝bowa okazy-
wane sà cz∏onkom zarzàdu, wspólnikowi lub innej
osobie upowa˝nionej do reprezentowania lub prowa-
dzenia spraw kontrolowanego.

3. W razie nieobecnoÊci osób, o których mowa
w ust. 1 i 2, upowa˝nienie oraz legitymacja s∏u˝bowa
okazywane sà pracownikowi lub osobie czynnej
w miejscu wszcz´cia kontroli celnej.

4. Okazanie upowa˝nienia osobom, o których mo-
wa w ust. 1—3, jest równoznaczne z zawiadomieniem
o rozpocz´ciu kontroli celnej.

5. Kopi´ upowa˝nienia pozostawia si´ kontrolowa-
nemu.

6. Kontrolujàcy mo˝e wchodziç na grunt oraz do
budynków, lokalu lub innych pomieszczeƒ.

Art. 6zc. 1. CzynnoÊci kontroli celnej dokonuje si´
w obecnoÊci kontrolowanego lub osoby przez niego
wskazanej, chyba ˝e kontrolowany zrezygnuje z prawa
uczestniczenia w czynnoÊciach kontroli celnej. Je˝eli
kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka or-
ganizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci prawnej,
czynnoÊci kontroli celnej dokonuje si´ w obecnoÊci
osób upowa˝nionych.

2. OÊwiadczenie o rezygnacji z prawa uczestnictwa
w czynnoÊciach kontroli celnej sk∏adane jest na pi-
Êmie. W razie odmowy z∏o˝enia oÊwiadczenia kontro-
lujàcy dokonuje odpowiedniej adnotacji, do∏àczajàc jà
do akt sprawy.

3. W wypadku nieobecnoÊci kontrolowanego lub
osób wymienionych w art. 6zb ust. 2 czynnoÊci kon-
troli celnej dokonywane sà w obecnoÊci przywo∏ane-
go Êwiadka, chyba ˝e spe∏nienie tego warunku unie-
mo˝liwia∏oby lub znacznie utrudnia∏o wykonywanie
czynnoÊci kontroli celnej. Âwiadek nie musi byç obec-
ny przy czynnoÊciach kontroli celnej dotyczàcych prze-
prowadzenia dowodu z ksiàg, ewidencji, zapisków lub
innych dokumentów.

4. Z czynnoÊci kontroli celnej dokonywanych pod-
czas nieobecnoÊci kontrolowanego lub osób wymie-
nionych w art. 6zb ust. 2 sporzàdza si´ protokó∏, który
niezw∏ocznie dor´cza si´ kontrolowanemu.

Art. 6zd. 1. Kontrolowany, osoba upowa˝niona do
reprezentowania lub prowadzenia spraw kontrolowa-
nego, pracownik oraz osoba wspó∏dzia∏ajàca z kontro-
lowanym sà obowiàzani umo˝liwiç wykonywanie
czynnoÊci kontroli celnej, a w szczególnoÊci:

1) udost´pniç towary, dokumenty lub Êrodki trans-
portu oraz zapewniç dost´p do pomieszczeƒ oraz
innych miejsc b´dàcych przedmiotem kontroli;

2) umo˝liwiç pobranie próbek towarów;

3) zapewniç wglàd w dokumenty i ewidencje obj´te za-
kresem kontroli, tak˝e sporzàdzone z zastosowa-
niem technik elektronicznego przetwarzania danych,
a zw∏aszcza dokumenty handlowe, ksi´gowe i finan-
sowe, nawet je˝eli majà one charakter poufny;

4) umo˝liwiç sporzàdzenie kopii dokumentów;

5) umo˝liwiç sporzàdzenie szkiców, filmowanie i foto-
grafowanie oraz dokonywanie nagraƒ dêwi´ko-
wych;
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6) przeprowadziç na ˝àdanie kontrolujàcego inwenta-
ryzacj´ w zakresie niezb´dnym na potrzeby kon-
troli;

7) wydaç za pokwitowaniem towary lub dokumenty,
je˝eli organ celny uzna za niezb´dne przeprowa-
dzenie ich dalszej analizy lub dok∏adniejszej kon-
troli;

8) udost´pniç w niezb´dnym zakresie Êrodki ∏àczno-
Êci, a tak˝e inne urzàdzenia techniczne, je˝eli sà
one niezb´dne do wykonania kontroli;

9) udzieliç niezb´dnej pomocy technicznej, je˝eli do-
kumenty lub ewidencje b´dàce przedmiotem kon-
troli zosta∏y sporzàdzone z zastosowaniem technik
elektronicznego przetwarzania danych;

10) przedstawiç na ˝àdanie kontrolujàcego urz´dowe
t∏umaczenie na j´zyk polski dokumentów majà-
cych znaczenie dla kontroli celnej, sporzàdzonych
w j´zyku obcym;

11) zapewniç warunki do pracy, w tym, w miar´ mo˝-
liwoÊci, samodzielne pomieszczenie i miejsce do
przechowywania dokumentów.

2. Obowiàzki okreÊlone w ust. 1, z wyjàtkiem obo-
wiàzków wskazanych w pkt 4 i 8, kontrolowany powi-
nien wykonaç nieodp∏atnie.

3. Kontrolowany jest obowiàzany udzielaç wszel-
kich wyjaÊnieƒ w sprawach obj´tych zakresem kontro-
li celnej.

4. Osoby upowa˝nione do reprezentowania lub
prowadzenia spraw kontrolowanego, pracownicy oraz
osoby wspó∏dzia∏ajàce z kontrolowanym sà obowiàza-
ni udzielaç wyjaÊnieƒ dotyczàcych przedmiotu kontro-
li celnej, wynikajàcych z zakresu wykonywanych czyn-
noÊci lub zadaƒ.

5. Kontrolujàcy mo˝e przes∏uchiwaç Êwiadków.

Art. 6ze. 1. W trakcie przeprowadzania czynnoÊci
kontroli celnej kontrolujàcy sporzàdza protoko∏y
w szczególnoÊci:

1) kontroli dokumentów i ewidencji;

2) zabezpieczenia dokumentów i dowodów rzeczo-
wych;

3) rewizji celnej;

4) przes∏uchania Êwiadków;

5) pobierania próbek towarów i ich badania.

2. Kontrolujàcy obowiàzany jest zapoznaç osob´
obecnà przy czynnoÊciach kontrolnych z treÊcià proto-
ko∏ów.

3. Protoko∏y, o których mowa w ust. 1, podpisujà
kontrolujàcy i osoby obecne przy czynnoÊciach kon-

troli celnej. Je˝eli osoba obecna przy czynnoÊciach
kontroli celnej odmówi podpisania protoko∏ów, kon-
trolujàcy jest obowiàzany umieÊciç w protoko∏ach od-
powiednià adnotacj´.

4. Osoba obecna przy czynnoÊciach kontroli celnej
mo˝e, w terminie 7 dni od zapoznania jej z treÊcià pro-
toko∏ów, zg∏osiç zastrze˝enia.

Art. 6zf. 1. Z przeprowadzonych czynnoÊci kontro-
li celnej sporzàdza si´ protokó∏ pokontrolny.

2. Protokó∏ pokontrolny powinien zawieraç:

1) wskazanie kontrolowanego;

2) wskazanie osób kontrolujàcych;

3) okreÊlenie przedmiotu i zakresu kontroli celnej;

4) okreÊlenie miejsca i czasu przeprowadzenia czyn-
noÊci kontroli celnej;

5) opis dokonanych ustaleƒ;

6) przedstawienie dowodów;

7) pouczenie o prawie z∏o˝enia zastrze˝eƒ lub wyja-
Ênieƒ.

3. Kontrolujàcy obowiàzany jest zapoznaç kontro-
lowanego z treÊcià protoko∏u pokontrolnego.

4. Protokó∏ pokontrolny podpisuje kontrolujàcy
wykonujàcy czynnoÊci kontroli celnej oraz kontrolo-
wany.

5. Je˝eli kontrolowany odmówi podpisania proto-
ko∏u pokontrolnego, kontrolujàcy obowiàzany jest
umieÊciç w protokole pokontrolnym odpowiednià ad-
notacj´.

6. Je˝eli kontrolowany nie by∏ obecny przy wyko-
nywaniu czynnoÊci kontroli celnej, kontrolujàcy obo-
wiàzany jest umieÊciç w protokole pokontrolnym od-
powiednià adnotacj´.

7. Protokó∏ pokontrolny sporzàdza si´ w trzech eg-
zemplarzach, z których jeden dor´cza si´ kontrolowa-
nemu.

8. Kontrolowany w terminie 14 dni od dnia dor´-
czenia protoko∏u pokontrolnego mo˝e zg∏osiç zastrze-
˝enia lub wyjaÊnienia.

9. Kontrolujàcy jest obowiàzany rozpatrzyç za-
strze˝enia, o których mowa w ust. 8, i w terminie
14 dni zawiadomiç kontrolowanego o sposobie ich
za∏atwienia.

10. W razie niez∏o˝enia zastrze˝eƒ w terminie okre-
Êlonym w ust. 8 przyjmuje si´, ˝e kontrolowany nie
kwestionuje ustaleƒ kontroli celnej.
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11. Zastrze˝enia, o których mowa w ust. 8, oraz
ustosunkowanie si´ organu celnego do tych zastrze-
˝eƒ stanowià integralnà cz´Êç protoko∏u. 

Art. 6zg. 1. Je˝eli przepis prawa nie wymaga urz´-
dowego potwierdzenia okreÊlonych faktów lub stanu
prawnego w drodze zaÊwiadczenia, organ celny w to-
ku kontroli celnej odbiera od strony, na jej wniosek,
oÊwiadczenie z∏o˝one pod rygorem odpowiedzialno-
Êci karnej za z∏o˝enie fa∏szywego oÊwiadczenia.

2. Przed odebraniem oÊwiadczenia organ celny
uprzedza stron´ o odpowiedzialnoÊci karnej za z∏o˝e-
nie fa∏szywego oÊwiadczenia.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
rozdziale stosuje si´ odpowiednio przepisy rozdzia-
∏ów 2, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 22 i 23 dzia∏u IV ustawy —
Ordynacja podatkowa, z wy∏àczeniem art. 190.

4. W kwestiach powiadomienia o miejscu i termi-
nie przeprowadzenia dowodu z zeznaƒ Êwiadków, opi-
nii bieg∏ych lub ogl´dzin stosuje si´ odpowiednio
art. 289 ustawy — Ordynacja podatkowa.

Rozdzia∏ 1c28)

CzynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze

Art. 6zh. W celu ustalenia zgodnoÊci z przepisami
prawa przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty
oraz wywozu towarów z tego obszaru organy celne or-
ganizujà i realizujà czynnoÊci operacyjno-rozpoznaw-
cze. 

Art. 6zi. 1. CzynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze
organów celnych polegajà na uzyskiwaniu, gromadze-
niu, przetwarzaniu i sprawdzaniu, w sposób jawny lub
niejawny, informacji dotyczàcych wymiany towarowej
z zagranicà, je˝eli zachodzi przypuszczenie nara˝enia
interesów i praw majàtkowych Skarbu Paƒstwa albo
koniecznoÊç uzyskania rozpoznania w tym zakresie.

2. Organy celne sà uprawnione do korzystania z in-
formacji gromadzonych przez organy uprawnione do
wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych
na podstawie odr´bnych ustaw, w tym równie˝ z da-
nych zgromadzonych w formie zapisu informatyczne-
go, z zachowaniem zasad okreÊlonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych lub informacji sta-
nowiàcych tajemnic´ skarbowà.

3. Zabronione jest udzielanie informacji uzyska-
nych w wyniku czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych
osobom i instytucjom innym ni˝ sàd i prokurator lub
organy uprawnione na mocy odr´bnych ustaw do wy-
konywania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych al-
bo wykorzystywanie tych informacji w celu innym ni˝
Êciganie przest´pstw i wykroczeƒ lub przeprowadze-
nie kontroli celnej.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si´, je˝eli zatajenie in-
formacji prowadzi∏oby do zagro˝enia ˝ycia, zdrowia
lub wolnoÊci cz∏owieka albo gdy ustawa lub zawarta
przez Rzeczpospolità Polskà umowa mi´dzynarodowa
nak∏ada obowiàzek udzielenia takich informacji okre-
Êlonemu organowi.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych zapewnia ochron´ form i metod wykonywania
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych.

Art. 6zj. 1. Przy wykonywaniu czynnoÊci operacyj-
no-rozpoznawczych podejmowanych w celu wykrycia
przest´pstw:

1) skarbowych polegajàcych na uszczupleniu nale˝-
noÊci publicznoprawnej du˝ej wartoÊci albo gdy
wartoÊç przedmiotu czynu zabronionego jest du˝a,

2) przeciwko obrotowi gospodarczemu, je˝eli mogà
spowodowaç znacznà szkod´ majàtkowà,

3) Êciganych na mocy umów i porozumieƒ mi´dzyna-
rodowych 

albo w celu ustalenia to˝samoÊci osób uczestniczà-
cych w tych przest´pstwach lub przej´cia przedmio-
tów przest´pstwa, minister w∏aÊciwy do spraw finan-
sów publicznych przed wszcz´ciem post´powania
karnego bàdê post´powania w sprawie o przest´p-
stwo skarbowe mo˝e zarzàdziç niejawne nadzorowa-
nie przemieszczania, przechowywania i obrotu
przedmiotami przest´pstwa, je˝eli nie stworzy to za-
gro˝enia dla ˝ycia lub zdrowia ludzkiego.

2. O wydanym w trybie ust. 1 zarzàdzeniu nale˝y
niezw∏ocznie poinformowaç Prokuratora Generalne-
go, którego tak˝e informuje si´ o przebiegu i wynikach
podj´tych czynnoÊci. Prokurator Generalny mo˝e na-
kazaç zaniechanie tych czynnoÊci.

3. Stosownie do zarzàdzenia, o którym mowa
w ust. 1, organy i instytucje paƒstwowe sà obowiàzane
dopuÊciç do dalszego przewozu przesy∏ki zawierajàce
przedmioty przest´pstwa w stanie nienaruszonym lub
po ich usuni´ciu albo zastàpieniu w ca∏oÊci lub cz´Êci.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci,
okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, sposób przeprowa-
dzania czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, oraz spo-
sób dokumentowania czynnoÊci operacyjno-rozpo-
znawczych, uwzgl´dniajàc zapewnienie zachowania
porzàdku publicznego oraz mo˝liwoÊç podj´cia czyn-
noÊci niejawnych dopiero w wypadku, gdy inne Êrod-
ki okaza∏y si´ bezskuteczne albo zachodzi wysokie
prawdopodobieƒstwo ich nieskutecznoÊci lub nieprzy-
datnoÊci do ustalenia zgodnoÊci z prawem przywozu
lub wywozu towarów.

Art. 6zk. 1. Funkcjonariusze celni przy wykonywa-
niu czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych mogà ko-
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rzystaç z pomocy osób niezatrudnionych w admini-
stracji celnej.

2. Dane o osobach, o których mowa w ust. 1, mo-
gà byç ujawnione wy∏àcznie na ˝àdanie sàdu w wy-
padku uzasadnionego podejrzenia pope∏nienia przez
te osoby przest´pstwa Êciganego z oskar˝enia publicz-
nego.

3. Tworzy si´ fundusz operacyjny, którym dyspo-
nuje minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych. Ârodki na ten fundusz sà corocznie zapewniane
w bud˝ecie paƒstwa w cz´Êci, której dysponentem jest
minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych.

4. Za udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1,
mo˝e byç przyznane wynagrodzenie z funduszu, o któ-
rym mowa w ust. 3.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych, okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, formy, metody, tryb i warunki wykonywania czyn-
noÊci operacyjno-rozpoznawczych, majàc w szczegól-
noÊci na uwadze zapewnienie mo˝liwie najmniejszej
dolegliwoÊci tych czynnoÊci oraz sposób pokrywania
z funduszu operacyjnego ich kosztów, z uwzgl´dnie-
niem wynagrodzeƒ, o których mowa w ust. 4.

Art. 6zl. 1. CzynnoÊci, o których mowa w art. 6zi—6zk,
wykonujà funkcjonariusze celni zatrudnieni w wyod-
r´bnionych komórkach organizacyjnych administracji
celnej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych, okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, wykaz wyodr´bnionych komórek organizacyj-
nych, o których mowa w ust. 1, tryb naboru do nich
oraz sposób i zakres szkoleƒ, uwzgl´dniajàc potrzeby
wynikajàce z koniecznoÊci zapewnienia w∏aÊciwej re-
alizacji zadaƒ ustawowych.

Rozdzia∏ 1d28)

Zasady u˝ycia Êrodków przymusu bezpoÊredniego

Art. 6zm. 1. Funkcjonariusze celni mogà stosowaç
Êrodki przymusu bezpoÊredniego wobec osób niepod-
porzàdkowujàcych si´ ich poleceniom wydanym w ce-
lu realizacji zadaƒ ustawowych.

2. Ârodki przymusu bezpoÊredniego mogà byç
u˝yte wy∏àcznie w zakresie niezb´dnym do osiàgni´-
cia podporzàdkowania si´ poleceniom, o których mo-
wa w ust. 1, lub do skutecznego odparcia bezpoÊred-
niego i bezprawnego zamachu na funkcjonariusza cel-
nego.

3. Dopuszczalne jest stosowanie tylko takich Êrod-
ków przymusu bezpoÊredniego, które odpowiadajà
potrzebom wynikajàcym z istniejàcej sytuacji, i pod

warunkiem, ˝e w inny sposób nie mo˝na skutecznie
oraz bezpiecznie wykonaç czynnoÊci s∏u˝bowych.

Art. 6zn. 1. Funkcjonariusze celni sà uprawnieni do
stosowania nast´pujàcych Êrodków przymusu bezpo-
Êredniego:

1) u˝ycia si∏y fizycznej;

2) u˝ycia indywidualnych technicznych i chemicz-
nych Êrodków lub urzàdzeƒ przeznaczonych do
obezw∏adniania i konwojowania osób albo do za-
trzymywania oraz unieruchamiania pojazdów me-
chanicznych i innych Êrodków przewozowych.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, rodzaje oraz warunki i sposoby u˝ycia Êrodków
przymusu bezpoÊredniego, a tak˝e sposób wyposa˝a-
nia funkcjonariuszy celnych w Êrodki, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, uwzgl´dniajàc zapewnienie mo˝liwie
najmniejszej dolegliwoÊci dla osób.

Rozdzia∏ 2

Stanowiska i stopnie s∏u˝bowe
funkcjonariuszy celnych

Art. 7. 1. Funkcjonariusze celni pe∏nià s∏u˝b´ na
stanowiskach s∏u˝bowych.

1a.29) Funkcjonariusze celni mogà pe∏niç s∏u˝b´
w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, stanowiska
s∏u˝bowe funkcjonariuszy celnych, wymagane kwalifi-
kacje do ich zajmowania w zakresie wykszta∏cenia
i praktyki zawodowej oraz szczegó∏owe zasady awan-
sowania. W rozporzàdzeniu zostanà okreÊlone doku-
menty, które nale˝y z∏o˝yç w celu potwierdzenia spe∏-
nienia okreÊlonych wymogów. Przy okreÊlaniu szcze-
gó∏owych zasad awansowania powinny zostaç
uwzgl´dnione tak˝e szczególne kwalifikacje zawodo-
we. 

Art. 8. 1. Ustanawia si´ nast´pujàce stopnie s∏u˝-
bowe funkcjonariuszy celnych:

1) aplikant celny;

2) m∏odszy rewident celny;

3) rewident celny;

4) starszy rewident celny;

5) m∏odszy dyspozytor celny;

6) dyspozytor celny;
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7) starszy dyspozytor celny;

8) m∏odszy aspirant celny;

9) aspirant celny;

10) starszy aspirant celny;

11) podkomisarz celny;

12) komisarz celny;

13) nadkomisarz celny;

14) generalny komisarz celny;

15) krajowy komisarz celny.

2.30) Szefowi S∏u˝by Celnej przys∏uguje z mocy
ustawy stopieƒ krajowego komisarza celnego, jego
zast´pcy zaÊ — stopieƒ generalnego komisarza celne-
go.

3.30) Nadania stopni: podkomisarz celny, komisarz
celny i nadkomisarz celny dokonuje minister w∏aÊciwy
do spraw finansów publicznych.

4. Pozosta∏e stopnie nadaje kierownik urz´du,
w którym funkcjonariusz celny pe∏ni s∏u˝b´.

5.31) Dyrektorom izb celnych i ich zast´pcom oraz
naczelnikom urz´dów celnych stopnie nadaje minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych.

Art. 9. 1.32) Nadanie funkcjonariuszom celnym
stopni s∏u˝bowych, o których mowa w art. 8 ust. 1
pkt 2—13, nast´puje w zale˝noÊci od zajmowanego
stanowiska, opinii s∏u˝bowej, oceny okresowej i po-
siadanych kwalifikacji zawodowych. 

2. Nadanie wy˝szego stopnia s∏u˝bowego nie mo-
˝e nastàpiç wczeÊniej ni˝ po odbyciu s∏u˝by w stopniu:

1) m∏odszego rewidenta celnego roku;

2) rewidenta celnego roku;

3) starszego rewidenta celnego roku;

4) m∏odszego dyspozytora celnego 2 lat;

5) dyspozytora celnego 2 lat;

6) starszego dyspozytora celnego 2 lat;

7) m∏odszego aspiranta celnego 2 lat;

8) aspiranta celnego 2 lat;

9) starszego aspiranta celnego 2 lat;

10) podkomisarza celnego 2 lat;

11) komisarza celnego 2 lat;

12) (uchylony).33)

3. Funkcjonariuszowi celnemu posiadajàcemu po-
zytywnà opini´ s∏u˝bowà oraz szczególne kwalifikacje
zawodowe mo˝na nadaç wy˝szy stopieƒ przed up∏y-
wem ustalonych okresów.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
tryb nadawania stopni funkcjonariuszom celnym, bio-
ràc pod uwag´ zajmowane stanowisko, kwalifikacje,
okres pe∏nienia s∏u˝by.

Rozdzia∏ 3 

Nawiàzanie stosunku s∏u˝bowego
funkcjonariuszy celnych

Art. 10. 1. Stosunek s∏u˝bowy funkcjonariusza cel-
nego powstaje w drodze mianowania, na podstawie
dobrowolnego zg∏oszenia si´ do s∏u˝by. 

2. Osob´ przyj´tà do s∏u˝by mianuje si´ funkcjona-
riuszem w s∏u˝bie przygotowawczej.

3. Z dniem mianowania funkcjonariuszowi celne-
mu, o którym mowa w ust. 1, nadaje si´ stopieƒ s∏u˝-
bowy aplikanta celnego.

4. S∏u˝ba przygotowawcza trwa 3 lata i koƒczy si´
ocenà kwalifikacyjnà, dokonywanà przez kierownika
urz´du.

5. (uchylony).34)

6. Powo∏anie na wy˝sze stanowiska kierownicze,
o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3—6:35)

1) funkcjonariusza celnego — nast´puje w ramach
stosunku s∏u˝bowego;

2) innej osoby ni˝ okreÊlona w pkt 1 — powoduje na-
wiàzanie stosunku pracy na podstawie powo∏ania.

7. Do osób, o których mowa w ust. 6 pkt 2, stosu-
je si´ odpowiednio przepisy ustawy o s∏u˝bie cywilnej
dotyczàce pracowników s∏u˝by cywilnej.

Art. 11. W okresie s∏u˝by przygotowawczej funk-
cjonariusz celny jest obowiàzany:

1) odbyç przeszkolenie praktyczne;
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2) potwierdziç egzaminem ukoƒczenie zasadniczego
kursu celnego lub z∏o˝yç egzamin zawodowy;

3) potwierdziç egzaminem znajomoÊç j´zyka obcego
w zakresie umo˝liwiajàcym wykonywanie obo-
wiàzków s∏u˝bowych.

Art. 12. 1. W okresie s∏u˝by przygotowawczej funk-
cjonariusz celny podlega okresowej, przeprowadzonej
co 6 miesi´cy, ocenie. Okresowà ocen´ wystawia kie-
rownik urz´du.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, program prze-
biegu s∏u˝by przygotowawczej, w tym okreÊli szczegó-
∏owe warunki i tryb egzaminów, o których mowa
w art. 11 pkt 2 i 3. Program przebiegu s∏u˝by przygo-
towawczej powinien uwzgl´dniaç ró˝norodnoÊç za-
daƒ wykonywanych przez funkcjonariuszy celnych. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych36), w szczególnie uzasadnionych wypadkach,
mo˝e zwolniç funkcjonariusza od obowiàzków okre-
Êlonych w art. 11 oraz skróciç, nie wi´cej ni˝ o 6 mie-
si´cy, okres s∏u˝by przygotowawczej. 

4. W razie przerwy w wykonywaniu przez funkcjo-
nariusza celnego obowiàzków s∏u˝bowych, trwajàcej
d∏u˝ej ni˝ trzy miesiàce, minister w∏aÊciwy do spraw
finansów publicznych36) na wniosek kierownika urz´-
du mo˝e przed∏u˝yç okres s∏u˝by przygotowawczej. 

Art. 13. Po zakoƒczeniu s∏u˝by przygotowawczej
z wynikiem pozytywnym funkcjonariusz celny zostaje
mianowany do s∏u˝by sta∏ej.

Art. 14. 1. Aktu mianowania funkcjonariusza celne-
go dokonuje minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych36) lub upowa˝niona przez niego osoba. 

2. Akt mianowania powinien okreÊlaç:

1) imi´ i nazwisko;

2) oznaczenie urz´du, w którym pe∏niona jest s∏u˝ba;

3) stanowisko s∏u˝bowe;

4) stopieƒ s∏u˝bowy;

5) uposa˝enie;

6) dat´ mianowania.

3. Do zmiany stopni s∏u˝bowych stosuje si´ odpo-
wiednio art. 8 ust. 2—5.

Art. 15. 1. Przed podj´ciem s∏u˝by funkcjonariusz
celny sk∏ada pisemne Êlubowanie nast´pujàcej treÊci:

„Âwiadomy podejmowanych obowiàzków funk-
cjonariusza celnego — Êlubuj´ wiernie s∏u˝yç Rze-
czypospolitej Polskiej, przestrzegaç zasad Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej, rzetelnie wykony-
waç powierzone mi zadania oraz strzec dobrego
imienia s∏u˝by, honoru i godnoÊci funkcjonariusza
celnego.”.

2. Do treÊci Êlubowania, o którym mowa w ust. 1,
funkcjonariusz celny mo˝e dodaç s∏owa „Tak mi dopo-
mó˝ Bóg.”.

Art. 16. 1. Kierownik urz´du prowadzi dokumenta-
cj´ przebiegu s∏u˝by funkcjonariuszy celnych w aktach
osobowych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
zasady prowadzenia dokumentacji, o której mowa
w ust.1, oraz wzór legitymacji s∏u˝bowej.

Rozdzia∏ 4

Stanowiska kierownicze w S∏u˝bie Celnej37)

Art. 17. 1.38) Stanowiska:

1) Szefa S∏u˝by Celnej,

2) zast´pcy Szefa S∏u˝by Celnej,

3) dyrektora izby celnej, 

4) zast´pców dyrektora izby celnej,

5) naczelnika urz´du celnego,

6) zast´pców naczelnika urz´du celnego

— sà wy˝szymi stanowiskami kierowniczymi w jed-
nostkach organizacyjnych S∏u˝by Celnej.

1a.39) W urz´dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊci-
wego do spraw finansów publicznych dzia∏a Szef S∏u˝-
by Celnej powo∏ywany przez tego ministra na pi´cio-
letnià kadencj´. 

1b.40) Szef S∏u˝by Celnej wykonuje czynnoÊci wy-
nikajàce z okreÊlonych w niniejszej ustawie uprawnieƒ
i obowiàzków przys∏ugujàcych ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw finansów publicznych wobec funkcjona-
riuszy celnych oraz sprawuje nadzór nad jednostkami
organizacyjnymi S∏u˝by Celnej.
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1c.39) Szef S∏u˝by Celnej mo˝e byç odwo∏any przez
ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych
przed up∏ywem kadencji z nast´pujàcych przyczyn:

1) z∏o˝enia rezygnacji;

2) niewype∏niania obowiàzków na skutek d∏ugotrwa-
∏ej choroby trwajàcej ponad 6 miesi´cy, stwierdzo-
nej orzeczeniem lekarskim;

3) ra˝àcego naruszenia prawa;

4) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za prze-
st´pstwo. 

1d.39) W razie Êmierci Szefa S∏u˝by Celnej jego ka-
dencja wygasa. 

1e.39) Zast´pc´ Szefa S∏u˝by Celnej mianuje, na
wniosek Szefa S∏u˝by Celnej, minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych. 

1f.39) Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, po-
winny posiadaç:

1) wy∏àcznie obywatelstwo polskie;

2) wy˝sze wykszta∏cenie magisterskie;

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

4) co najmniej czteroletnie zatrudnienie w organach
administracji publicznej, w tym co najmniej trzy-
letnie doÊwiadczenie na stanowisku kierowni-
czym.

2.41) Dobór kandydatów na stanowiska, o których
mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, jest dokonywany w drodze
konkursu. Konkurs przeprowadza minister w∏aÊciwy
do spraw finansów publicznych. Do czasu wy∏onienia
kandydata w drodze konkursu minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych wyznacza osob´ pe∏niàcà
obowiàzki.

3. W toku konkursu sprawdzeniu podlega wiedza
niezb´dna do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na
które przeprowadzany jest konkurs, predyspozycje
i zdolnoÊci ogólne oraz umiej´tnoÊci kierownicze.
Szczegó∏owe wymagania dotyczàce stanowiska, na
które przeprowadzany jest konkurs, okreÊla minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych36).

4. Konkurs przeprowadza si´, je˝eli do konkursu
zg∏osi∏o si´ co najmniej 3 kandydatów. W wyniku kon-
kursu wy∏ania si´ co najmniej 2 kandydatów, spoÊród
których minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych36) powo∏uje jednego.

5.42) W razie braku odpowiedniej liczby kandyda-
tów do przeprowadzenia konkursu zast´pc´ Szefa
S∏u˝by Celnej oraz dyrektora izby celnej powo∏uje mi-
nister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych bez
post´powania konkursowego.

6.43) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
zasady i tryb przeprowadzania konkursów, o których
mowa w ust. 2—4. OkreÊlajàc tryb przeprowadzania
konkursu, minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych uwzgl´dni niezb´dne wymagania, które po-
winni spe∏niaç kandydaci, a w szczególnoÊci wykszta∏-
cenie i w zale˝noÊci od stanowiska niezb´dny okres
sta˝u s∏u˝by lub pracy w S∏u˝bie Celnej, pozwalajàcy
na w∏aÊciwe wykonywanie obowiàzków s∏u˝bowych,
oraz mo˝e okreÊliç wykaz stanowisk, które mogà byç
obejmowane wy∏àcznie przez funkcjonariuszy cel-
nych.

7.44) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, inne
stanowiska ni˝ okreÊlone w ust. 1 pkt 2 i 3, na które do-
bór kandydatów przeprowadzany jest w drodze kon-
kursu, uwzgl´dniajàc zakres obowiàzków wymaga-
nych na danym stanowisku.

8. Niezale˝nie od informacji okreÊlonej w art. 3,
kierownicy urz´dów majà obowiàzek upowszechniç
informacj´ o konkursie w kierowanym przez siebie
urz´dzie poprzez umieszczenie og∏oszenia w miejscu
powszechnie dost´pnym w siedzibie urz´du. Minister
w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych36) og∏asza
w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim szczegó∏owà in-
formacj´ o konkursie.

9. Przepisy ust. 2—8 stosuje si´ równie˝ do kandy-
datów nieb´dàcych funkcjonariuszami celnymi.

10.45) Dyrektora izby celnej i jego zast´pc´ powo-
∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych.

11.45) Naczelnika urz´du celnego powo∏uje i odwo-
∏uje minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych na wniosek dyrektora izby celnej.

12.45) Zast´pc´ naczelnika urz´du celnego powo∏u-
je i odwo∏uje dyrektor izby celnej na wniosek naczelni-
ka urz´du celnego.

13.45) Stanowiska, które wià˝à si´ z podporzàdko-
waniem s∏u˝bowym funkcjonariuszy celnych lub pra-
cowników, w szczególnoÊci stanowiska: kierownika
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zmiany, referatu, oddzia∏u oraz naczelnika wydzia∏u
w izbie celnej, sà stanowiskami kierowniczymi w jed-
nostkach organizacyjnych S∏u˝by Celnej.

14.45) Do obsadzania i zwalniania stanowisk, o któ-
rych mowa w ust. 13, stosuje si´ odpowiednio przepi-
sy dotyczàce powo∏ywania i odwo∏ywania zast´pcy
naczelnika urz´du celnego.

Rozdzia∏ 5

Zmiana warunków pe∏nienia s∏u˝by
funkcjonariuszy celnych

Art. 18. 1. Je˝eli wymagajà tego potrzeby S∏u˝by
Celnej, funkcjonariuszowi celnemu mo˝na zleciç na
okres do 6 miesi´cy w roku kalendarzowym wykony-
wanie innych obowiàzków s∏u˝bowych, zgodnych z je-
go kwalifikacjami.

2. Funkcjonariusza celnego mo˝na, gdy wymagajà
tego wa˝ne wzgl´dy s∏u˝bowe, przenieÊç na takie sa-
mo lub równorz´dne stanowisko do innego urz´du,
w tej samej lub innej miejscowoÊci.

3. Funkcjonariuszowi celnemu, w zwiàzku z prze-
niesieniem do s∏u˝by w innej miejscowoÊci, przys∏u-
guje jednorazowe Êwiadczenie pieni´˝ne na zagospo-
darowanie w wysokoÊci jednomiesi´cznego uposa˝e-
nia, nale˝nego w dniu przeniesienia, w wypadku gdy
∏àczy si´ z tym zmiana miejsca zamieszkania.

4. Funkcjonariusza celnego mo˝na, gdy wymagajà
tego potrzeby s∏u˝bowe, przenieÊç czasowo na okres
do 6 miesi´cy w roku kalendarzowym do innej jed-
nostki organizacyjnej S∏u˝by Celnej w tej samej lub in-
nej miejscowoÊci.

5. W wypadkach okreÊlonych w ust. 1, 2 i 4 funk-
cjonariuszowi celnemu przys∏uguje uposa˝enie sto-
sownie do wykonywanych obowiàzków s∏u˝bowych,
lecz nie ni˝sze od dotychczas otrzymywanego.

6. Przeniesieƒ, o których mowa w ust. 2 i 4, jeÊli ∏à-
czy si´ to z przeniesieniem do innego urz´du, dokonu-
je minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych36).

Art. 18a.46) 1. Funkcjonariusz celny mo˝e ubiegaç
si´ o stanowisko dyrektora departamentu i jego za-
st´pcy w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych, obsadzane w drodze
konkursu przeprowadzanego zgodnie z przepisami
ustawy o s∏u˝bie cywilnej.

2. Funkcjonariusza celnego, wy∏onionego w dro-
dze konkursu, przenosi na stanowisko, o którym mo-
wa w ust. 1, Szef S∏u˝by Celnej na wniosek Szefa S∏u˝-
by Cywilnej.

3. Uposa˝enie funkcjonariusza celnego, o którym
mowa w ust. 2, ustala si´ w wysokoÊci okreÊlonej dla
dyrektora izby celnej w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 51.

Art. 19. Nie mo˝na bez zgody zainteresowanego
przenieÊç do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci:

1) kobiety w cià˝y;

2) funkcjonariusza celnego samodzielnie sprawujàce-
go opiek´ nad dzieckiem do lat 14. 

Art. 20. 1. Przeniesienie funkcjonariusza celnego
do innej miejscowoÊci, z której dojazd jest znacznie
utrudniony, wymaga zapewnienia funkcjonariuszowi
odpowiednich warunków mieszkaniowych, z uwzgl´d-
nieniem jego sytuacji rodzinnej.

2. W wypadkach okreÊlonych w ust. 1 funkcjona-
riuszowi celnemu przys∏uguje zwrot kosztów przenie-
sienia, w tym zwrot kosztów podró˝y.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki przyznawania Êwiadczeƒ, o których mowa
w ust. 1 i 2, oraz ich wysokoÊç. Rozporzàdzenie powin-
no okreÊlaç sposób udokumentowania przez funkcjo-
nariusza celnego poniesionych kosztów przeniesienia,
w tym podró˝y. 

Art. 20a.47) 1. W wypadku, o którym mowa
w art. 20 ust. 1, je˝eli zapewnienie funkcjonariuszowi
odpowiednich warunków mieszkaniowych jest nie-
mo˝liwe lub utrudnione oraz je˝eli on sam lub cz∏on-
kowie jego rodziny nie posiadajà lokalu mieszkalnego
w miejscu pe∏nienia s∏u˝by lub w miejscowoÊci pobli-
skiej, funkcjonariuszowi celnemu przys∏uguje równo-
wa˝nik pieni´˝ny.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç oraz
warunki przyznawania i zwracania równowa˝nika pie-
ni´˝nego, o którym mowa w ust. 1, wzory wymaga-
nych dokumentów, podmioty w∏aÊciwe do jego przy-
znania i wyp∏aty lub odmowy przyznania oraz sposób
post´powania w wypadku wystàpienia zbiegu upraw-
nieƒ do jego otrzymania.

Art. 21. 1. W razie reorganizacji urz´du, funkcjona-
riusza celnego mo˝na przenieÊç na inne równorz´dne
lub ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe w tym urz´dzie, odpo-
wiadajàce jego kwalifikacjom, je˝eli nie jest mo˝liwe
dalsze pe∏nienie s∏u˝by na dotychczasowym stanowi-
sku.

2. Przez okres szeÊciu miesi´cy po przeniesieniu
funkcjonariuszowi celnemu przys∏uguje uposa˝enie
nie ni˝sze od dotychczasowego.

Dziennik Ustaw Nr 156 — 10969 — Poz. 1641

———————
46) Dodany przez art. 22 pkt 7 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 13.

———————
47) Dodany przez art. 20 pkt 8 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 5.



Art. 22. Funkcjonariusza celnego mo˝na przenieÊç
na ni˝sze stanowisko w razie:

1) trwa∏ej utraty zdolnoÊci do s∏u˝by na zajmowanym
stanowisku, stwierdzonej przez lekarza, z tym ˝e
przez okres 3 miesi´cy zachowuje on prawo do do-
tychczasowego uposa˝enia; je˝eli funkcjonariusz
celny zostaje poddany rehabilitacji zdrowotnej lub
przysposobieniu do innych obowiàzków s∏u˝bo-
wych, zachowuje prawo do dotychczasowego
uposa˝enia przez okres 12 miesi´cy;

2) likwidacji zajmowanego stanowiska, gdy nie ma
mo˝liwoÊci przeniesienia go na inne, równorz´d-
ne stanowisko; art. 21 ust. 2 stosuje si´ odpowied-
nio;

3) pisemnego wniosku funkcjonariusza celnego.

Art. 22a.48) 1. Funkcjonariusze celni pe∏niàcy s∏u˝-
b´ w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych lub jednostkach organi-
zacyjnych podleg∏ych lub nadzorowanych przez tego
ministra mogà otrzymaç, z urz´du, propozycje prze-
niesienia do s∏u˝by cywilnej w tym urz´dzie lub jed-
nostkach organizacyjnych podleg∏ych lub nadzorowa-
nych przez tego ministra.

2. Z wnioskiem o propozycj´ przeniesienia, o któ-
rej mowa w ust. 1, mogà wystàpiç zainteresowani
funkcjonariusze celni.

3. Propozycj´, o której mowa w ust. 1, przedstawia
dyrektor generalny lub kierownik urz´du wykonujàcy
jego zadania, za zgodà kierownika urz´du, w którym
funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´.

4. Propozycja, o której mowa w ust. 1, powinna
okreÊlaç:

1) miejsce pracy;

2) dat´ przekszta∏cenia stosunku s∏u˝bowego w sto-
sunek pracy;

3) stanowisko pracy;

4) wynagrodzenie.

5. Funkcjonariusz celny, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania propozycji, o której mowa w ust. 1, sk∏ada
pisemne oÊwiadczenie o przyj´ciu lub odmowie przy-
j´cia propozycji. 

6. Dotychczasowy stosunek s∏u˝bowy funkcjona-
riusza celnego, który przyjà∏ propozycj´, o której mo-
wa w ust. 1, przekszta∏ca si´ w stosunek pracy na pod-
stawie umowy o prac´ zawartej na czas okreÊlony lub
nieokreÊlony, odpowiednio do rodzaju dotychczaso-
wego stosunku s∏u˝bowego.

7. Funkcjonariusz celny, który na podstawie ust. 6
sta∏ si´ pracownikiem s∏u˝by cywilnej zatrudnionym
na czas nieokreÊlony, nie ma obowiàzku odbywania
s∏u˝by przygotowawczej, o której mowa w art. 25
ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝bie cywil-
nej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z póên. zm.49)).

8. Funkcjonariuszowi celnemu, który na podstawie
ust. 6 sta∏ si´ pracownikiem 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 funkcjonariuszy celnych,
którzy odmówili przyj´cia z∏o˝onej propozycji, nie ule-
ga zmianie.

Art. 22b.48) 1. Cz∏onkowie korpusu s∏u˝by cywilnej
zatrudnieni w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊci-
wego do spraw finansów publicznych lub jednostkach
podleg∏ych lub nadzorowanych przez tego ministra
mogà otrzymaç, z urz´du, propozycj´ pe∏nienia s∏u˝by
w S∏u˝bie Celnej.

2. Z wnioskiem o propozycj´ pe∏nienia s∏u˝by
w S∏u˝bie Celnej, o której mowa w ust. 1, mogà wystà-
piç zainteresowani cz∏onkowie korpusu s∏u˝by cywil-
nej.

3. Propozycj´, o której mowa w ust. 1, przedstawia
kierownik urz´du, za zgodà dyrektora generalnego
urz´du lub kierownika urz´du wykonujàcego jego za-
dania, w którym cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej jest
zatrudniony.

4. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej w terminie
7 dni od dnia otrzymania propozycji pe∏nienia s∏u˝by
w S∏u˝bie Celnej sk∏ada pisemne oÊwiadczenie o przy-
j´ciu lub odmowie przyj´cia propozycji. 

5. Propozycja, o której mowa w ust. 1, powinna
okreÊlaç:

1) miejsce s∏u˝by;

2) dat´ przekszta∏cenia stosunku pracy w stosunek
s∏u˝bowy;

3) stanowisko s∏u˝bowe;

4) stopieƒ s∏u˝bowy;

5) uposa˝enie.

6. Dotychczasowy stosunek pracy cz∏onka korpusu
s∏u˝by cywilnej, który przyjà∏ propozycj´, o której mo-
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wa w ust. 1, przekszta∏ca si´ w stosunek s∏u˝bowy na
podstawie aktu mianowania do s∏u˝by przygotowaw-
czej lub sta∏ej odpowiednio do rodzaju dotychczaso-
wego stosunku pracy.

7. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej, który na pod-
stawie ust. 1 sta∏ si´ funkcjonariuszem celnym w s∏u˝-
bie sta∏ej, nie ma obowiàzku odbywania s∏u˝by przy-
gotowawczej okreÊlonej w ustawie. 

8. Cz∏onkowi korpusu s∏u˝by cywilnej, który na
podstawie ust. 1 sta∏ si´ funkcjonariuszem celnym,
okres sta˝u pracy w s∏u˝bie cywilnej lub jednostkach
organizacyjnych administracji celnej wlicza si´ do
okresu s∏u˝by w S∏u˝bie Celnej.

9. Stosunek pracy cz∏onków korpusu s∏u˝by cywil-
nej, którzy odmówili przyj´cia z∏o˝onej propozycji nie
ulega zmianie.

Rozdzia∏ 6

Zawieszenie funkcjonariuszy celnych w pe∏nieniu
obowiàzków s∏u˝bowych

Art. 23. 1. Funkcjonariusza celnego zawiesza si´
w pe∏nieniu obowiàzków s∏u˝bowych na czas nie d∏u˝-
szy ni˝ 3 miesiàce, w razie wszcz´cia przeciwko niemu
post´powania karnego w sprawie o przest´pstwo po-
pe∏nione umyÊlnie, Êcigane z oskar˝enia publicznego. 

2. Funkcjonariusza celnego 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 po-
st´powania karnego w sprawie o przest´pstwo pope∏-
nione nieumyÊlnie Êcigane z oskar˝enia publicznego
lub post´powania dyscyplinarnego, o którym mowa
w rozdziale 12, je˝eli jest to celowe z uwagi na dobro
post´powania lub dobro s∏u˝by.

3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach okres
zawieszenia w pe∏nieniu obowiàzków s∏u˝bowych
mo˝na przed∏u˝yç do 12 miesi´cy.

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 celnego.
W wypadku, o którym mowa w ust. 1, okres zawiesze-
nia jest wliczany tylko wówczas, gdy w post´powaniu
karnym funkcjonariusz celny zosta∏ uniewinniony albo
post´powanie zosta∏o umorzone. 

5. Wniesienie Êrodka odwo∏awczego od zawiesze-
nia nie wstrzymuje decyzji o zawieszeniu.

Art. 24. W okresie zawieszenia funkcjonariuszowi
celnemu przys∏uguje uposa˝enie na zasadach okreÊlo-
nych w art. 60.

Rozdzia∏ 7

Ustanie stosunku s∏u˝bowego

Art. 25. 1. Funkcjonariusza celnego zwalnia si´ ze
s∏u˝by w wypadku:

1) orzeczenia trwa∏ej niezdolnoÊci do s∏u˝by;

2) wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze
s∏u˝by;

3) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za prze-
st´pstwo pope∏nione umyÊlnie;

4) zrzeczenia si´ obywatelstwa polskiego;

5) nieprzydatnoÊci do s∏u˝by, stwierdzonej w ocenie
okresowej lub opinii s∏u˝bowej w okresie s∏u˝by
przygotowawczej;

6) odmowy z∏o˝enia Êlubowania;

7) prawomocnego orzeczenia utraty praw publicz-
nych;

8) prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania
zawodu funkcjonariusza celnego;

8a)50) wniesienia aktu oskar˝enia o umyÊlne pope∏-
nienie przest´pstwa, Êciganego z oskar˝enia pu-
blicznego;

8b)50) tymczasowego aresztowania;

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

10) zg∏oszenia przez funkcjonariusza celnego pisem-
nego ˝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˝liwo-
Êci pe∏nienia s∏u˝by przez funkcjonariusza celnego
na innym stanowisku, odpowiednim do jego sta-
nu zdrowia i kwalifikacji zawodowych, albo gdy
funkcjonariusz celny odmawia przejÊcia na takie
stanowisko. 

2. W wypadku zg∏oszenia pisemnego ˝àdania
zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, funkcjona-
riusza celnego zwalnia si´ ze s∏u˝by w terminie do
3 miesi´cy od dnia tego zg∏oszenia.

3.51) Odwo∏anie osób ze stanowisk, o których mo-
wa w art. 17 ust. 1 pkt 3—6, w jednostkach organiza-
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cyjnych S∏u˝by Celnej regulujà przepisy Kodeksu cel-
nego52).

4. Odwo∏anie, o którym mowa w ust. 3, powoduje,
z zastrze˝eniem ust. 5 i 6, zwolnienie z jednostki orga-
nizacyjnej S∏u˝by Celnej.

5. Je˝eli osoby, o których mowa w ust. 3, by∏y po-
wo∏ane spoÊród funkcjonariuszy celnych, to ich odwo-
∏anie ze stanowiska nie powoduje zwolnienia ze s∏u˝-
by, a wyznaczenie stanowisk, na których b´dà pe∏niç
s∏u˝b´ po odwo∏aniu, nale˝y do kompetencji kierowni-
ka urz´du, w którym poprzednio pe∏nili s∏u˝b´.

6. Do pracowników administracyjnych zatrudnio-
nych przed powo∏aniem w jednostkach organizacyj-
nych S∏u˝by Celnej ust. 5 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 26. Funkcjonariusza celnego mo˝na zwolniç ze
s∏u˝by w wypadku:

1) niewywiàzywania si´ z obowiàzków s∏u˝bowych
w okresie odbywania s∏u˝by sta∏ej, stwierdzonego
w dwóch nast´pujàcych po sobie ocenach okreso-
wych lub opiniach s∏u˝bowych, mi´dzy którymi
up∏yn´∏o co najmniej 6 miesi´cy;

2) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za prze-
st´pstwo inne ni˝ okreÊlone w art. 25 ust. 1 pkt 3;

3) powo∏ania do innej s∏u˝by paƒstwowej, a tak˝e ob-
j´cia funkcji z wyboru w organach wykonawczych
samorzàdu terytorialnego lub stowarzyszeniach;

4) nabycia prawa do emerytury lub renty z tytu∏u nie-
zdolnoÊci do pracy;

5) niewyra˝enia zgody na przeniesienie na ni˝sze sta-
nowisko s∏u˝bowe;

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

7)53) likwidacji urz´du lub jego reorganizacji zwiàza-
nej ze zmniejszeniem liczby etatów, je˝eli nie jest
mo˝liwe przeniesienie funkcjonariusza celnego na
inne stanowisko lub do innego urz´du;

8) warunkowego umorzenia post´powania karnego,
je˝eli Êcigany czyn dotyczy∏ przest´pstwa pope∏-
nionego umyÊlnie, Êciganego z oskar˝enia pu-
blicznego;

9) odmowy poddania si´ badaniom lekarskim, o któ-
rych mowa w art. 39 ust. 1;

10) zaistnienia innej, ni˝ okreÊlone w pkt 1—9, wa˝nej
przyczyny, je˝eli dalsze pozostawanie w s∏u˝bie
nie gwarantuje nale˝ytego wykonywania obowiàz-

ków s∏u˝bowych; zwolnienie funkcjonariusza cel-
nego ze s∏u˝by mo˝e nastàpiç w tym wypadku po
zasi´gni´ciu opinii zwiàzku zawodowego funkcjo-
nariuszy celnych;

11)54) gdy wymaga tego dobro s∏u˝by;

12)54) utraty zaufania niezb´dnego do wykonywania
obowiàzków s∏u˝bowych, w szczególnoÊci w przy-
padku funkcjonariusza celnego wykonujàcego
czynnoÊci z zakresu kontroli celnej lub zwiàzane
z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego.

Art. 26a.55) 1. W przypadkach, o których mowa
w art. 26 pkt 12, funkcjonariusza celnego mo˝na prze-
nieÊç do pracy w tej samej lub innej miejscowoÊci
w jednostkach organizacyjnych S∏u˝by Celnej. Funk-
cjonariusz taki mo˝e zostaç przeniesiony do s∏u˝by cy-
wilnej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepi-
sów rozdzia∏u 5 nie stosuje si´.

Art. 27. 1. W wypadkach, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 9 i 11 oraz w art. 26, zawiadomienie o zwol-
nieniu ze s∏u˝by dor´cza si´ funkcjonariuszowi celne-
mu z dwutygodniowym wyprzedzeniem w okresie
s∏u˝by przygotowawczej oraz z trzymiesi´cznym wy-
przedzeniem w okresie s∏u˝by sta∏ej.

2. Po dor´czeniu zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1, je˝eli jest to uzasadnione dobrem s∏u˝by,
funkcjonariusz celny mo˝e byç zwolniony od pe∏nienia
s∏u˝by, z zachowaniem prawa do uposa˝enia.

Art. 28. Funkcjonariuszowi celnemu, który zosta∏
przeniesiony na ni˝sze stanowisko, ni˝szy stopieƒ lub
zwolniony ze s∏u˝by w zwiàzku ze skazaniem prawo-
mocnym wyrokiem lub wydaniem orzeczenia o wa-
runkowym umorzeniu post´powania karnego, kierow-
nik urz´du proponuje pe∏nienie s∏u˝by na poprzednich
warunkach w razie uchylenia prawomocnego wyroku
skazujàcego lub orzeczenia o warunkowym umorze-
niu post´powania karnego i wydania wyroku uniewin-
niajàcego lub orzeczenia o umorzeniu post´powania
karnego.

Art. 29. W razie uchylenia kary dyscyplinarnej
przeniesienia na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe lub kary
wydalenia ze s∏u˝by, stosuje si´ odpowiednio przepis
art. 28.

Art. 30. 1. Funkcjonariusz celny zwolniony ze s∏u˝-
by otrzymuje niezw∏ocznie Êwiadectwo s∏u˝by.

2. Funkcjonariusz mo˝e ˝àdaç sprostowania Êwia-
dectwa s∏u˝by.
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3. Âwiadectwo s∏u˝by jest wydawane na zasadach
okreÊlonych w przepisach prawa pracy.

Rozdzia∏ 8

Czas s∏u˝by

Art. 31. 1. Czas pe∏nienia s∏u˝by funkcjonariusza
celnego jest okreÊlony wymiarem jego obowiàzków,
z uwzgl´dnieniem prawa do wypoczynku.

2. W wypadkach uzasadnionych rodzajem s∏u˝by
i jej organizacjà mo˝e byç stosowany system zmiano-
wy.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
zasady ustalania rozk∏adu czasu s∏u˝by, w szczególno-
Êci bioràc pod uwag´ zagwarantowanie prawa do wy-
poczynku.

Rozdzia∏ 9

Obowiàzki funkcjonariuszy celnych

Art. 32. 1. Funkcjonariusz celny jest obowiàzany
w szczególnoÊci:

1) dochowaç obowiàzków wynikajàcych ze z∏o˝one-
go Êlubowania;

2) rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wy-
konywaç powierzone zadania;

3) racjonalnie gospodarowaç Êrodkami publicznymi;

4) podnosiç kwalifikacje zawodowe;

5) godnie zachowywaç si´ w s∏u˝bie oraz poza nià.

2. Funkcjonariusz celny jest obowiàzany z∏o˝yç
oÊwiadczenie o swoim stanie majàtkowym przy na-
wiàzywaniu stosunku s∏u˝bowego, co najmniej raz do
roku, na zakoƒczenie s∏u˝by oraz na ˝àdanie kierowni-
ka urz´du. TreÊç oÊwiadczenia stanowi tajemnic´ s∏u˝-
bowà.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
tryb i warunki sk∏adania oÊwiadczenia, o którym mo-
wa w ust. 2, oraz wzór oÊwiadczenia.

Art. 32a.56) 1. Funkcjonariusze celni sà obowiàzani
corocznie, w terminie do dnia 15 maja sk∏adaç oÊwiad-
czenia majàtkowe wraz z za∏àcznikiem — kserokopià ze-
znania o wysokoÊci dochodu w roku podatkowym i jego
korekt. OÊwiadczenie sk∏ada si´ kierownikowi urz´du.

2. Naczelnicy urz´dów celnych i ich zast´pcy, a tak-
˝e dyrektorzy izb celnych i ich zast´pcy oÊwiadczenia

takie sk∏adajà ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finan-
sów publicznych. 

3. Do dokonywania analizy danych zawartych
w oÊwiadczeniu uprawniona jest komórka organiza-
cyjna urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych.

4. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do
oÊwiadczeƒ majàtkowych stosuje si´ odpowiednio
przepisy o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci go-
spodarczej przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne.

Art. 33. 1. Funkcjonariusz celny przy wykonywaniu
obowiàzków s∏u˝bowych nie mo˝e kierowaç si´ inte-
resem jednostkowym lub grupowym.

2. Funkcjonariusz celny nie mo˝e:

1) publicznie manifestowaç poglàdów politycznych;

2) uczestniczyç w strajku, a tak˝e dzia∏alnoÊci zak∏óca-
jàcej normalnà prac´ urz´du.

3. Funkcjonariusz celny nie mo˝e byç cz∏onkiem
partii politycznej; z chwilà przyj´cia funkcjonariusza
do s∏u˝by ustaje jego dotychczasowe cz∏onkostwo
w partii politycznej.

Art. 34. Funkcjonariusz celny nie mo˝e:

1) byç cz∏onkiem zarzàdów, rad nadzorczych lub ko-
misji rewizyjnych spó∏ek prawa handlowego;

2) byç zatrudniony lub wykonywaç innych zaj´ç
w spó∏kach prawa handlowego, które mog∏yby
wywo∏aç podejrzenie o jego stronniczoÊç lub inte-
resownoÊç;

3) byç cz∏onkiem zarzàdów, rad nadzorczych lub ko-
misji rewizyjnych spó∏dzielni, z wyjàtkiem rad
nadzorczych spó∏dzielni mieszkaniowych;

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

5) posiadaç w spó∏kach prawa handlowego wi´cej
ni˝ 2 % akcji lub udzia∏ów przedstawiajàcych wi´-
cej ni˝ 2 % kapita∏u zak∏adowego — w ka˝dej
z tych spó∏ek;

6) prowadziç dzia∏alnoÊci gospodarczej na w∏asny ra-
chunek lub wspólnie z innymi osobami, a tak˝e za-
rzàdzaç takà dzia∏alnoÊcià lub byç przedstawicie-
lem czy pe∏nomocnikiem w prowadzeniu takiej
dzia∏alnoÊci; nie dotyczy to dzia∏alnoÊci wytwór-
czej w rolnictwie w zakresie produkcji roÊlinnej
i zwierz´cej, w formie i zakresie gospodarstwa ro-
dzinnego;

7) sprawowaç funkcji w podmiotach, których dzia∏al-
noÊç jest zwiàzana z obrotem towarów z zagranicà
lub obrotem krajowym towarów pochodzàcych
z zagranicy, lub Êwiadczyç pracy na rzecz tych pod-
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miotów albo na rzecz przedstawicielstw firm za-
granicznych prowadzàcych dzia∏alnoÊç na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 35. 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.

Art. 36. 1. Funkcjonariusz celny jest obowiàzany
wype∏niaç polecenia s∏u˝bowe prze∏o˝onych.

2. Je˝eli polecenie s∏u˝bowe w przekonaniu funk-
cjonariusza celnego jest niezgodne z prawem, godzi
w interes spo∏eczny lub zawiera znamiona pomy∏ki,
funkcjonariusz celny powinien przedstawiç swoje za-
strze˝enia prze∏o˝onemu na piÊmie. W razie pisemne-
go potwierdzenia polecenia funkcjonariusz celny powi-
nien je wykonaç, zawiadamiajàc jednoczeÊnie o za-
strze˝eniach kierownika urz´du, a gdy polecenie wyda∏
kierownik urz´du — organ nadrz´dny nad urz´dem.

3. Funkcjonariusz celny jest obowiàzany odmówiç
wykonania polecenia, jeÊli jego wykonanie prowadzi-
∏oby do pope∏nienia przest´pstwa lub wykroczenia.

4. O odmowie wykonania polecenia, o którym mo-
wa w ust. 3, funkcjonariusz celny jest obowiàzany za-
wiadomiç kierownika urz´du bàdê organ nadrz´dny
nad urz´dem, z pomini´ciem drogi s∏u˝bowej.

Art. 37. 1.57) Funkcjonariusz celny mo˝e wykony-
waç dodatkowe zaj´cia zarobkowe jedynie za zgodà
kierownika urz´du. W odniesieniu do dyrektora izby
celnej lub jego zast´pcy zgody udziela minister w∏aÊci-
wy do spraw finansów publicznych.

2. Funkcjonariusz celny nie mo˝e wykonywaç za-
j´ç, które pozostawa∏yby w sprzecznoÊci z jego obo-
wiàzkami albo mog∏yby wywo∏aç podejrzenie o stron-
niczoÊç lub interesownoÊç.

Art. 38. 1.58) Funkcjonariusz celny podlega ocenie
okresowej raz na rok, z zastrze˝eniem ust. 1a i 5. Oce-
ny okresowej dokonuje kierownik urz´du, w którym
funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´.

1a.59) Ocena okresowa dyrektora izby i jego za-
st´pców oraz naczelnika urz´du dokonywana jest nie
cz´Êciej ni˝ raz na trzy lata.

2.60) Oceny okresowej dyrektora izby celnej i jego
zast´pców dokonuje minister w∏aÊciwy do spraw fi-
nansów publicznych.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
tryb post´powania przy dokonywaniu ocen funkcjona-
riuszy celnych.

4. O treÊci oceny okresowej powiadamia si´ funk-
cjonariusza celnego.

5. W razie negatywnej oceny okresowej, dodatko-
wà ocen´ przeprowadza si´ po up∏ywie 6 miesi´cy od
dnia dor´czenia funkcjonariuszowi celnemu pierwszej
oceny. W wypadku nieobecnoÊci funkcjonariusza cel-
nego w s∏u˝bie, bieg terminu zawiesza si´ na czas tej
nieobecnoÊci.

6. 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 celnego. Przepis ust. 4 stosuje
si´ odpowiednio.

7.61) W wypadku zastrze˝eƒ do oceny okresowej
funkcjonariusz celny mo˝e, w terminie 14 dni od dnia
powiadomienia, z∏o˝yç do kierownika urz´du wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy.

8.62) Od opinii s∏u˝bowej, o której mowa w ust. 6,
funkcjonariusz celny mo˝e w terminie 14 dni od dnia
powiadomienia odwo∏aç si´ do kierownika urz´du.
W wypadku wydania opinii s∏u˝bowej przez dyrektora
izby celnej ust. 7 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 39. 1. W uzasadnionych wypadkach funkcjo-
nariusz celny mo˝e byç z urz´du skierowany na bada-
nia lekarskie, w celu okreÊlenia stanu zdrowia oraz
ustalenia zdolnoÊci do wykonywania s∏u˝by.

2. Je˝eli przemawia za tym dobro s∏u˝by, funkcjo-
nariusz mo˝e byç poddany, za jego zgodà, badaniom
psychofizycznym. 

Art. 40. 1. Funkcjonariusz celny jest obowiàzany
wykonywaç obowiàzki s∏u˝bowe w umundurowaniu.
W uzasadnionych wypadkach kierownik urz´du mo˝e
zwolniç funkcjonariusza celnego od wykonywania
obowiàzków s∏u˝bowych w umundurowaniu.

2. Umundurowanie, o którym mowa w ust. 1, funk-
cjonariusz celny otrzymuje bezp∏atnie.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe zasady przydzia∏u, okresy zu˝ycia,
wzory, kolory i normy umundurowania i oznaczeƒ
stopni funkcjonariuszy celnych,
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57) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 10 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 13.
58) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 22 pkt 11 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 13.
59) Dodany przez art. 22 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 13.
60) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 11 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 13.

———————
61) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 11 lit. d ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 13.
62) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 22 pkt 11 lit. e ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 13.



2) szczegó∏owe zasady i sposób noszenia umunduro-
wania i oznaczeƒ stopni,

3) wysokoÊç i warunki przyznawania równowa˝nika
pieni´˝nego w zamian za umundurowanie oraz za
okresowe czyszczenie munduru,

4) wypadki, w jakich funkcjonariusze celni nie majà
obowiàzku pe∏nienia s∏u˝by w umundurowaniu

— bioràc pod uwag´ iloÊç i rodzaje sk∏adników
umundurowania oraz okres u˝ywalnoÊci tych sk∏ad-
ników.

Art. 41. 1. Funkcjonariusz celny, który zosta∏ zwol-
niony ze s∏u˝by przed up∏ywem 3 lat od ukoƒczenia
nauki w szkole wy˝szej lub na kursach zawodowych,
której koszty zosta∏y poniesione przez kierownika
urz´du, jest zobowiàzany zwróciç kwot´ stanowiàcà
równowartoÊç kosztów, jakie poniós∏ urzàd w zwiàzku
z tym kszta∏ceniem.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie w wypadku: 

1) zwolnienia ze s∏u˝by funkcjonariusza celnego
z przyczyn, o których mowa w art. 25 ust. 1 
pkt 2—4 i 6—10;

2) zwolnienia ze s∏u˝by funkcjonariusza celnego
z przyczyn, o których mowa w art. 26 pkt 1, 2, 8 i 9.

3. W uzasadnionych wypadkach minister w∏aÊciwy
do spraw finansów publicznych36) mo˝e zwolniç oso-
b´ zobowiàzanà do zwrotu kosztów, okreÊlonych
w ust. 1, z obowiàzku ich zwrotu.

Rozdzia∏ 10

Uprawnienia funkcjonariuszy celnych 

Art. 42. Funkcjonariuszom celnym i cz∏onkom ich
rodzin mogà byç przyznane Êwiadczenia socjalne, któ-
rych rodzaj i zakres ustala Rada Ministrów w drodze
rozporzàdzenia. Rada Ministrów, ustalajàc rodzaj i za-
kres tych Êwiadczeƒ, uwzgl´dni szczególne warunki
pe∏nienia s∏u˝by przez funkcjonariuszy celnych. 

Art. 43. 1. Do funkcjonariusza celnego kobiety sto-
suje si´ przepisy prawa pracy dotyczàce szczególnej
ochrony pracy kobiet, chyba ˝e przepisy niniejszej
ustawy sà dla niej korzystniejsze.

2. Art. 1891 Kodeksu pracy stosuje si´ odpowiednio.

Art. 44. 1. Funkcjonariuszowi celnemu przys∏uguje
prawo do corocznego p∏atnego urlopu wypoczynko-
wego na zasadach okreÊlonych w Kodeksie pracy.

2. Po 15 latach s∏u˝by funkcjonariusz celny naby-
wa prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego
w wymiarze 1 dnia za ka˝dy nast´pny ukoƒczony rok
s∏u˝by, jednak nie wi´cej ni˝ 10 dni. Urlop jest udziela-
ny na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy.

Art. 45. 1. Funkcjonariusz celny, po 5 latach s∏u˝by,
mo˝e otrzymaç p∏atny urlop zdrowotny, z zachowa-
niem prawa do uposa˝enia. Urlopu zdrowotnego
udziela kierownik urz´du na podstawie skierowania
na leczenie sanatoryjne, profilaktyczne lub uzdrowi-
skowe, na okres ustalony w tym skierowaniu, nieprze-
kraczajàcy jednak 30 kolejnych dni w ka˝dym roku ka-
lendarzowym.

2. Funkcjonariuszowi celnemu kierownik urz´du
mo˝e udzieliç z wa˝nych przyczyn urlopu bezp∏atnego.

Art. 46. 1. Funkcjonariuszowi celnemu, który wzo-
rowo wykonuje obowiàzki, przejawia inicjatyw´
w s∏u˝bie i doskonali kwalifikacje zawodowe, mogà
byç udzielane wyró˝nienia:

1) dyplom;

2) nagroda pieni´˝na lub rzeczowa;

3) awansowanie na wy˝sze stanowisko lub na wy˝szy
stopieƒ s∏u˝bowy;

4) przyznanie odznaki honorowej;

5) przedstawienie do odznaczenia paƒstwowego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb udzielania
wyró˝nieƒ oraz w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych w tych spra-
wach.

Art. 47. (uchylony).63)

Art. 48. Funkcjonariusze celni mogà si´ zrzeszaç
w zwiàzkach zawodowych na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o zwiàzkach zawodo-
wych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z póên. zm.64)). 

Rozdzia∏ 11

Uposa˝enie i inne Êwiadczenia pieni´˝ne 
funkcjonariuszy celnych

Art. 49. 1. Z tytu∏u s∏u˝by funkcjonariusz celny
otrzymuje uposa˝enie i inne Êwiadczenia pieni´˝ne
okreÊlone w ustawie.

2.65) Przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy cel-
nych stanowi wielokrotnoÊç kwoty bazowej, której wy-
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63) Przez art. 13 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 121,
poz. 1264), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 lipca 2004 r.

64) 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
oraz z 2003 r. Nr 63, poz. 590 i Nr 213, poz. 2081.

65) W brzmieniu ustalonym przez art. 28 ustawy z dnia
23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒ-
stwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2000 r.



sokoÊç ustalonà wed∏ug odr´bnych zasad okreÊla
ustawa bud˝etowa.

3.65) Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, wielokrotnoÊç kwoty bazowej, o której mowa
w ust. 2. Rada Ministrów, okreÊlajàc wielokrotnoÊç
kwoty bazowej, powinna kierowaç si´ szczególnymi
zadaniami, jakie wykonuje S∏u˝ba Celna.

Art. 50. 1. Uposa˝enie funkcjonariusza celnego
sk∏ada si´ z uposa˝enia zasadniczego i dodatków do
uposa˝enia.

2. Funkcjonariusze celni otrzymujà nast´pujàce
dodatki do uposa˝enia zasadniczego:

1) dodatek za stopieƒ s∏u˝bowy;

2) dodatek za wieloletnià s∏u˝b´;

3) dodatki uzasadnione szczególnymi w∏aÊciwoÊcia-
mi, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pe∏-
nienia s∏u˝by.

Art. 51. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, stawki
uposa˝enia zasadniczego dla poszczególnych stano-
wisk s∏u˝bowych, wysokoÊç oraz szczegó∏owe zasady
przyznawania i wyp∏acania dodatków, o których mo-
wa w art. 50 ust. 2 pkt 1 i 3.

Art. 52. 1. Ârodki finansowe w wysokoÊci 20 % do-
datkowych wp∏ywów nale˝noÊci bud˝etowych uzyska-
nych w wyniku przeprowadzonych kontroli oraz 20 %
wp∏ywów uzyskanych przez Skarb Paƒstwa tytu∏em
przepadku rzeczy pochodzàcych z ujawnionych przez
funkcjonariuszy celnych przest´pstw przeznacza si´
na usprawnienie funkcjonowania S∏u˝by Celnej i na-
grody dla funkcjonariuszy, którzy przyczynili si´ bez-
poÊrednio do uzyskania dodatkowych wp∏ywów bu-
d˝etowych lub ujawnienia przest´pstw.

1a.66) Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ do pracow-
ników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
S∏u˝by Celnej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w drodze rozporzàdzenia, okreÊla sposób rozdy-
sponowania Êrodków finansowych oraz zasady przy-
znawania nagród, o których mowa w ust. 1, a tak˝e ro-
dzaje wp∏ywów nale˝noÊci bud˝etowych uznawane za
dodatkowe w rozumieniu ust. 1.

Art. 53. 1. Dodatek za wieloletnià s∏u˝b´ przys∏ugu-
je po 5 latach s∏u˝by, w wysokoÊci wynoszàcej 5 %
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.

3. Do okresów s∏u˝by uprawniajàcych do dodatku,
o którym mowa w ust. 1, wlicza si´ wszystkie poprzed-
nie zakoƒczone okresy s∏u˝by lub zatrudnienia oraz in-
ne udowodnione 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 komuni-
stycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej), jak równie˝ w organach
bezpieczeƒstwa paƒstwa w rozumieniu art. 2 ustawy
z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝-
by w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏-
pracy z nimi w latach 1944—1990 osób pe∏niàcych
funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428,
z póên. zm.67)) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do
dnia 1 lipca 1989 r.

Art. 54. 1. Funkcjonariuszom celnym przys∏ugujà
nagrody jubileuszowe w wysokoÊci:

1) po 20 latach s∏u˝by — 75 %,

2) po 25 latach s∏u˝by — 100 %,

3) po 30 latach s∏u˝by — 150 %,

4) po 35 latach s∏u˝by — 200 %,

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´ wszystkie poprzednie zakoƒ-
czone okresy s∏u˝by lub zatrudnienia oraz inne udo-
wodnione 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 komunistycz-
nej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej), jak równie˝ w organach bezpie-
czeƒstwa paƒstwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w or-
ganach bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z ni-
mi w latach 1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje pu-
bliczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, z póên. zm.67))
w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 1 lipca
1989 r.
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66) Dodany przez art. 24 pkt 8 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.

———————
67) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 57, poz. 618, Nr 62,
poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488
i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676,
Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434,
z 2003 r. Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921 oraz z 2004 r.
Nr 25, poz. 219.



4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób
obliczania i wyp∏acania nagrody jubileuszowej,
w szczególnoÊci bioràc pod uwag´ udokumentowanie
okresów pe∏nienia s∏u˝by lub zatrudnienia uprawnia-
jàce do nagrody jubileuszowej danego stopnia.

Art. 55. 1. Funkcjonariuszowi celnemu mo˝e byç
przyznana nagroda roczna w wysokoÊci nie wy˝szej
ni˝ wysokoÊç jednomiesi´cznego uposa˝enia. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
zasady ustalania oraz przyznawania nagrody rocznej,
bioràc pod uwag´ okres pe∏nienia s∏u˝by i jej przebieg
w roku kalendarzowym.

3. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, mo-
˝e utworzyç dodatkowy fundusz nagród za szczególne
osiàgni´cia w S∏u˝bie Celnej, okreÊlajàc w szczególno-
Êci êród∏o Êrodków na ten fundusz oraz jego wyso-
koÊç, a tak˝e tryb przyznawania nagród.

Art. 56. Z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej funkcjonariu-
szowi celnemu przys∏ugujà nale˝noÊci na zasadach
okreÊlonych w przepisach w sprawie zasad ustalania
oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracowni-
kom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej, wydanych na podsta-
wie Kodeksu pracy.

Art. 57. 1.68) Funkcjonariuszowi celnemu, który na
podstawie innych przepisów 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. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, walut´ i wyso-
koÊç rycza∏tu, o którym mowa w ust. 1. WysokoÊç ry-
cza∏tu nale˝y okreÊliç w zale˝noÊci od liczby godzin
wykonywania zadaƒ przez funkcjonariusza celnego na
dob´. 

Art. 58. 1. Funkcjonariuszowi celnemu, zwolnione-
mu ze s∏u˝by w zwiàzku z przejÊciem na emerytur´ lub
rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, przys∏uguje jed-
norazowa odprawa w wysokoÊci trzymiesi´cznego
uposa˝enia. Odprawa ulega zwi´kszeniu o 20 % mie-
si´cznego uposa˝enia za ka˝dy dalszy pe∏ny rok pe∏-
nienia s∏u˝by ponad 5 lat nieprzerwanej s∏u˝by, a˝ do
wysokoÊci szeÊciomiesi´cznego uposa˝enia. 

2. Odpraw´, o której mowa w ust. 1, oblicza si´ jak
ekwiwalent pieni´˝ny za urlop wypoczynkowy, na za-
sadach okreÊlonych w przepisach wydanych na pod-
stawie Kodeksu pracy.

3. Funkcjonariuszowi celnemu w s∏u˝bie sta∏ej,
zwolnionemu ze s∏u˝by w zwiàzku z likwidacjà lub re-
organizacjà urz´du, przys∏uguje odprawa na zasadach
i w wysokoÊci okreÊlonych w ust. 1 i 2.

Art. 59. 1. W razie Êmierci funkcjonariusza celne-
go, cz∏onkom rodziny uprawnionym do uzyskania ren-
ty rodzinnej w myÊl przepisów o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych przys∏ugu-
je odprawa poÊmiertna. 

2. Odpraw´ poÊmiertnà dzieli si´ w cz´Êciach rów-
nych pomi´dzy wszystkich uprawnionych cz∏onków
rodziny.

3. WysokoÊç odprawy poÊmiertnej ustala si´ we-
d∏ug zasad okreÊlonych w art. 58.

Art. 60. 1. Funkcjonariusz celny zawieszony w pe∏-
nieniu obowiàzków s∏u˝bowych i zwolniony od pe∏nie-
nia innych obowiàzków s∏u˝bowych otrzymuje od
dnia zawieszenia 50 % uposa˝enia przys∏ugujàcego
w dniu zawieszenia.

2. W razie uchylenia zawieszenia w pe∏nieniu obo-
wiàzków s∏u˝bowych, funkcjonariusz celny otrzymuje
wstrzymanà cz´Êç uposa˝enia oraz obligatoryjne pod-
wy˝ki tego uposa˝enia wprowadzone w okresie zawie-
szenia. 

3. W razie wykonywania innych obowiàzków s∏u˝-
bowych w okresie zawieszenia, funkcjonariuszowi cel-
nemu przys∏uguje uposa˝enie nie ni˝sze od dotych-
czas otrzymywanego.

Art. 61. 1. (uchylony).69)

2.70) Funkcjonariusza celnego, na jego wniosek,
przywraca si´ do s∏u˝by w wypadku:

1) uniewinnienia prawomocnym wyrokiem sàdu —
je˝eli zwolnienie ze s∏u˝by nastàpi∏o na podstawie
art. 25 ust. 1 pkt 8a;

2) umorzenia post´powania karnego lub uniewinnie-
nia prawomocnym wyrokiem sàdu — je˝eli zwol-
nienie ze s∏u˝by nastàpi∏o na podstawie art. 25
ust. 1 pkt 8b.

3. (uchylony).71)

4. Z uposa˝enia funkcjonariuszy celnych mogà byç
dokonywane potràcenia na podstawie sàdowych i ad-
ministracyjnych tytu∏ów wykonawczych oraz na pod-
stawie przepisów szczególnych — na zasadach okre-
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68) W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 9 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 5.

———————
69) Przez art. 2 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 50.
70) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 50.
71) Przez art. 2 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 50.



Êlonych w przepisach o egzekucji sàdowej lub post´-
powaniu egzekucyjnym w administracji albo w innych
przepisach szczególnych. 

Rozdzia∏ 12

OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna
funkcjonariuszy celnych

Art. 62. 1. Funkcjonariusze celni ponoszà odpowie-
dzialnoÊç dyscyplinarnà za naruszenie obowiàzków
s∏u˝bowych.

2. (uchylony).72)

Art. 63. 1. Karami dyscyplinarnymi sà:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) nagana z ostrze˝eniem;

4) przeniesienie na ni˝sze stanowisko lub obni˝enie
stopnia s∏u˝bowego;

5) zakaz podwy˝szania stopnia s∏u˝bowego przez
2 lata;

6) zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych przez
2 lata;

7) wydalenie ze S∏u˝by Celnej.

2. Prawomocne orzeczenie kary wymienionej
w ust. 1 pkt 7 powoduje zakaz przyj´cia do S∏u˝by Cel-
nej przez okres 10 lat.

Art. 64.73) 1. Orzekanie kar dyscyplinarnych nale˝y
odpowiednio do naczelnika urz´du celnego, dyrektora
izby celnej lub ministra w∏aÊciwego do spraw finan-
sów publicznych w odniesieniu do podleg∏ych im
funkcjonariuszy celnych. 

2. W stosunku do naczelnika urz´du celnego i jego
zast´pcy kary dyscyplinarne orzeka dyrektor izby celnej.

3. W stosunku do dyrektora izby celnej i jego za-
st´pcy oraz funkcjonariuszy celnych pe∏niàcych s∏u˝-
b´ w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych kary dyscyplinarne orze-
ka ten minister lub osoba przez niego upowa˝niona. 

4. Je˝eli post´powanie dyscyplinarne dotyczy
funkcjonariusza celnego pe∏niàcego s∏u˝b´ w:

1) urz´dzie celnym — naczelnik urz´du celnego mo˝e
upowa˝niç do orzekania kary dyscyplinarnej za-
st´pc´ naczelnika urz´du;

2) izbie celnej — dyrektor izby celnej mo˝e upowa˝-
niç do orzekania kary dyscyplinarnej zast´pc´ dy-
rektora izby celnej. 

5. Orzekanie kar, o których mowa w art. 63 ust. 1
pkt 4—7, nale˝y wy∏àcznie do w∏aÊciwoÊci odpowied-
nio naczelnika urz´du celnego, dyrektora izby celnej
lub ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych.

Art. 64a.74) W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e wszczàç lub przejàç do prowadzenia post´-
powanie wyjaÊniajàce lub dyscyplinarne oraz wydaç
orzeczenie w stosunku do funkcjonariuszy celnych
pe∏niàcych s∏u˝b´ w jednostkach organizacyjnych
S∏u˝by Celnej.

Art. 65.75) Post´powanie dyscyplinarne wszczyna
osoba uprawniona do orzekania kar dyscyplinarnych.

Art. 66. Post´powanie wyjaÊniajàce przeprowadza
wyznaczony przez odpowiednio naczelnika urz´du cel-
nego, dyrektora izby celnej lub ministra w∏aÊciwego
do spraw finansów publicznych76) rzecznik dyscypli-
narny. 

Art. 67. 1. Odpowiednio naczelnik urz´du celnego,
dyrektor izby celnej lub minister w∏aÊciwy do spraw fi-
nansów publicznych76) na okres 3 lat powo∏uje rzecz-
nika dyscyplinarnego urz´du. 

2. Rzecznik dyscyplinarny powinien byç funkcjona-
riuszem celnym w tym urz´dzie oraz mieç co najmniej
pi´cioletni okres nienagannej s∏u˝by. 

3. W razie nieobecnoÊci rzecznika dyscyplinarnego
post´powanie wyjaÊniajàce prowadzi funkcjonariusz
celny, spe∏niajàcy warunki okreÊlone w ust. 2, wyzna-
czony przez odpowiednio naczelnika urz´du celnego,
dyrektora izby celnej lub ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych76).

4. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna post´powanie
wyjaÊniajàce na polecenie odpowiednio naczelnika
urz´du celnego, dyrektora izby celnej lub ministra
w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych76). 
O wszcz´ciu tego post´powania rzecznik zawiadamia
osob´, której ono dotyczy.

5. Po przeprowadzeniu post´powania wyjaÊniajà-
cego rzecznik dyscyplinarny sk∏ada wniosek do odpo-
wiednio naczelnika urz´du celnego, dyrektora izby cel-
nej lub ministra w∏aÊciwego do spraw finansów pu-
blicznych76) o:
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72) Przez art. 22 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 13.
73) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 13 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 13.

———————
74) Dodany przez art. 24 pkt 9 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.
75) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 14 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 13.
76) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 22 pkt 20 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 13.



1) wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego;

2) umorzenie post´powania wyjaÊniajàcego. 

6.77) Je˝eli okolicznoÊci naruszenia przez funkcjo-
nariusza celnego obowiàzków s∏u˝bowych nie budzà
wàtpliwoÊci, post´powanie dyscyplinarne mo˝e zo-
staç wszcz´te i toczyç si´ w trybie przyspieszonym.

7.77) W wypadku, o którym mowa w ust. 6, post´-
powanie dyscyplinarne przyspieszone wszczyna si´
bez przeprowadzenia post´powania wyjaÊniajàcego.

Art. 68. 1.78) Post´powanie dyscyplinarne nie mo-
˝e byç wszcz´te po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia po-
wzi´cia przez odpowiednio naczelnika urz´du celne-
go, dyrektora izby celnej lub ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych76) wiadomoÊci o naru-
szeniu obowiàzków s∏u˝bowych przez funkcjonariu-
sza celnego ani po up∏ywie 2 lat od pope∏nienia tego
czynu.

1a.79) Je˝eli funkcjonariusz celny z powodu nie-
obecnoÊci w s∏u˝bie nie ma mo˝liwoÊci z∏o˝enia wyja-
Ênieƒ, prowadzàcy post´powanie odbiera takie wyja-
Ênienia w ka˝dym innym miejscu.

1b.79) W przypadku usprawiedliwionej chorobà
nieobecnoÊci w s∏u˝bie, wyjaÊnienia mogà byç ode-
brane po uprzednim zasi´gni´ciu opinii lekarza.

1c.79) Je˝eli nie ma mo˝liwoÊci odebrania wyja-
Ênieƒ w trybie okreÊlonym w ust. 1a i 1b, post´powa-
nie dyscyplinarne ulega zawieszeniu do dnia ustania
przyczyn zawieszenia.

2. (uchylony).80)

3. Je˝eli czyn funkcjonariusza celnego zawiera zna-
miona przest´pstwa, przedawnienie post´powania
dyscyplinarnego nast´puje nie wczeÊniej ni˝ przedaw-
nienie przewidziane w Kodeksie karnym dla tego prze-
st´pstwa.

Art. 69. Orzeczenie wydaje si´ po wys∏uchaniu
rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego oraz jego
obroƒcy, je˝eli zosta∏ ustanowiony, a tak˝e po rozpa-
trzeniu innych dowodów majàcych znaczenie w spra-
wie.

Art. 70. 1. Obwiniony ma prawo korzystania z po-
mocy wybranego przez siebie obroƒcy spoÊród funk-
cjonariuszy celnych.

2. W wypadku gdy rzecznik dyscyplinarny wniós∏
o orzeczenie kary wydalenia ze s∏u˝by, a obwiniony
nie ma obroƒcy z wyboru, odpowiednio naczelnik
urz´du celnego, dyrektor izby celnej lub minister w∏a-
Êciwy do spraw finansów publicznych76) wyznacza
obroƒc´ spoÊród funkcjonariuszy celnych.

Art. 71. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem dor´cza
si´ ukaranemu w terminie 14 dni od dnia jego wyda-
nia. 

Art. 72.81) 1. Od orzeczenia dyscyplinarnego wyda-
nego przez naczelnika urz´du celnego ukarany mo˝e
odwo∏aç si´ do dyrektora izby celnej w terminie 14 dni
od daty dor´czenia orzeczenia. 

2. W wypadku wydania orzeczenia dyscyplinarne-
go przez ministra w∏aÊciwego do spraw finansów pu-
blicznych lub dyrektora izby celnej, ukaranemu przy-
s∏uguje, w terminie 14 dni od daty dor´czenia orzecze-
nia, prawo do z∏o˝enia wniosku o ponowne rozpatrze-
nie sprawy.

Art. 73. W post´powaniu odwo∏awczym nie mo˝-
na wymierzyç kary surowszej ni˝ orzeczona w zaskar-
˝onym orzeczeniu dyscyplinarnym. 

Art. 74.82) 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. 75. Kary orzeczone w post´powaniu dyscypli-
narnym wykonuje kierownik urz´du z chwilà uprawo-
mocnienia si´ orzeczenia. 

Art. 76. 1. Kary dyscyplinarne, o których mowa
w art. 63 ust. 1 pkt 1—4, ulegajà zatarciu po up∏ywie
3 lat od dnia dor´czenia prawomocnego orzeczenia
o ukaraniu.

2. Kary dyscyplinarne, o których mowa w art. 63
ust. 1 pkt 5 i 6, ulegajà zatarciu po up∏ywie 3 lat od wy-
konania tych kar.

3. Odpis orzeczenia do∏àczony do akt osobowych
podlega zniszczeniu wraz z up∏ywem terminu, o któ-
rym mowa w ust. 1 i 2. Na wniosek ukaranego zatar-
cie mo˝e nastàpiç po up∏ywie 2 lat.

Art. 77. 1. Je˝eli w okresie przed zatarciem kary
dyscyplinarnej funkcjonariusz celny b´dzie ponownie
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77) Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 50.
78) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 24 pkt 10

lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
79) Dodany przez art. 24 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
80) Przez art. 24 pkt 10 lit. c ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 2.

———————
81) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 15 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 13.
82) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 16 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 13; ze zmianà wprowadzonà przez
art. 64 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów admi-
nistracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powaniu przed
sàdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.



ukarany dyscyplinarnie, termin 3 lat, o którym mowa
w art. 76, liczy si´ od dnia dor´czenia prawomocnego
orzeczenia o ponownym ukaraniu.

2. W wypadku kary dyscyplinarnej okreÊlonej
w art. 63 ust. 1 pkt 7 zatarcie i zniszczenie odpisu orze-
czenia nast´puje z up∏ywem okresu, o którym mowa
w art. 63 ust. 2.

Art. 78.83) Koszty bieg∏ych powo∏anych przez or-
gan prowadzàcy post´powanie i koszty zleconych
przez niego ekspertyz ponosi urzàd, w którym prze-
prowadzono post´powanie dyscyplinarne. 

Art. 79. W post´powaniu dyscyplinarnym w spra-
wach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosu-
je si´ odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania
karnego. 

Art. 80.84) Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb
przeprowadzania post´powania wyjaÊniajàcego, dys-
cyplinarnego, dyscyplinarnego przyspieszonego oraz
sposób wykonania kar dyscyplinarnych.

Rozdzia∏ 13

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

Art. 81. 1.85) W wypadku wydania decyzji o zwol-
nieniu ze s∏u˝by funkcjonariusza celnego, przeniesie-
niu albo zleceniu mu wykonywania innych obowiàz-
ków s∏u˝bowych, przeniesieniu na ni˝sze stanowisko
bàdê zawieszeniu w pe∏nieniu obowiàzków s∏u˝bo-
wych, funkcjonariusz celny mo˝e, w terminie 14 dni,
z∏o˝yç wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

1a.86) Z∏o˝enie wniosku o ponowne rozpatrzenia
sprawy, o którym mowa w ust. 1, nie wstrzymuje wy-
konania decyzji.

2. Do post´powania, o którym mowa w ust. 1, sto-
suje si´ przepisy Kodeksu post´powania administra-
cyjnego.

3.87) Od decyzji rozstrzygajàcej wniosek o ponow-
ne rozpatrzenie sprawy przys∏uguje prawo do wnie-
sienia skargi do sàdu administracyjnego na zasadach
okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

Art. 82. Spory o roszczenia ze stosunku s∏u˝bowe-
go funkcjonariuszy celnych w sprawach niewymienio-
nych w art. 81 ust. 1 rozpatruje sàd w∏aÊciwy w spra-
wach z zakresu prawa pracy.

Art. 83. 1. Roszczenia z tytu∏u prawa do uposa˝e-
nia i innych Êwiadczeƒ oraz nale˝noÊci pieni´˝nych
ulegajà przedawnieniu z up∏ywem 3 lat od dnia, w któ-
rym roszczenie sta∏o si´ wymagalne.

2. Kierownik urz´du mo˝e nie uwzgl´dniç
przedawnienia, je˝eli opóênienie w dochodzeniu rosz-
czenia jest usprawiedliwione wyjàtkowymi okoliczno-
Êciami.

3. Bieg przedawnienia roszczenia z tytu∏u uposa˝e-
nia i innych Êwiadczeƒ oraz nale˝noÊci pieni´˝nych
przerywa:

1) ka˝da czynnoÊç przed kierownikiem urz´du w∏a-
Êciwym do rozpatrywania roszczeƒ, podj´ta bez-
poÊrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo
zaspokojenia roszczenia;

2) uznanie roszczenia.

Rozdzia∏ 14

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 84—90. (pomini´te).88)

Rozdzia∏ 15

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 91. 1. Funkcjonariusze celni zatrudnieni
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy w administracji celnej
od tego dnia wykonujà zadania przewidziane dla S∏u˝-
by Celnej. W zakresie dotyczàcym stosunku pracy sto-
suje si´ dotychczasowe warunki pracy i p∏acy. 

2. W terminie dziewi´ciu miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy osoby, o których mowa w ust. 1, otrzy-
majà pisemnà propozycj´ pe∏nienia s∏u˝by, z zastrze-
˝eniem ust. 5. Propozycje przedk∏adane sà stosownie
do posiadanych kwalifikacji, przebiegu i oceny do-
tychczasowej pracy na zasadach i warunkach ustalo-
nych w niniejszej ustawie. Na wy˝sze stanowiska kie-
rownicze przed∏o˝enie propozycji mo˝e byç poprze-
dzone post´powaniem konkursowym, o którym mo-
wa w art. 17.

3. Funkcjonariusz celny w terminie miesiàca od
dnia otrzymania propozycji, o której mowa w ust. 2,
sk∏ada pisemne oÊwiadczenie o przyj´ciu propozycji
bàdê odmowie pe∏nienia s∏u˝by.

4. W wypadku przyj´cia propozycji pe∏nienia s∏u˝-
by osobom, o których mowa w ust. 1, akt mianowania
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83) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 22 pkt 17 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 13.
84) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 4 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 50.
85) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 18 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 13.
86) Dodany przez art. 24 pkt 11 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.
87) W brzmieniu ustalonym przez art. 22 pkt 18 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 13; ze zmianà wprowadzonà
przez art. 64 pkt 2 ustawy wymienionej w odnoÊniku 82
jako druga.

———————
88) Zamieszczone w obwieszczeniu.



zostanie wr´czony niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w cià-
gu 30 dni od przyj´cia propozycji. 

5. Nie otrzyma propozycji pe∏nienia s∏u˝by osoba,
która nie spe∏nia warunków okreÊlonych w art. 2. 

6. Z osobami, o których mowa w ust. 5, w terminie,
o którym mowa w ust. 2, mogà byç rozwiàzane sto-
sunki pracy:

1) z pracownikami zatrudnionymi na podstawie mia-
nowania — z zachowaniem trzymiesi´cznego
okresu wypowiedzenia;

2) z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umo-
wy o prac´ — z zachowaniem odpowiedniego
okresu wypowiedzenia okreÊlonego w Kodeksie
pracy. 

7. W wypadku wypowiedzenia stosunku pracy
w trybie, o którym mowa w ust. 6:

1) pracownikom zatrudnionym na podstawie umo-
wy o prac´ przys∏uguje odprawa pieni´˝na prze-
widziana w art. 8 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r.
o szczególnych zasadach rozwiàzywania z pra-
cownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczà-
cych zak∏adu pracy oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz. 59
i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 83, poz. 372, Nr 106,
poz. 457 i Nr 113, poz. 491, z 1992 r. Nr 21, poz. 84,
z 1994 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1996 r. Nr 24,
poz. 110)89);

2) pracownikom zatrudnionym na podstawie miano-
wania przys∏uguje Êwiadczenie pieni´˝ne przewi-
dziane w art. 131 ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r.
o pracownikach urz´dów paƒstwowych.

8. Je˝eli odmowa przyj´cia proponowanych wa-
runków pe∏nienia s∏u˝by spowodowana jest zmianà
stanowiska na ni˝sze lub przeniesieniem do innej
miejscowoÊci, osobie odmawiajàcej przys∏uguje jed-
norazowa odprawa w wysokoÊci trzymiesi´cznego do-
tychczasowego wynagrodzenia, a stosunek pracy zo-
staje rozwiàzany z up∏ywem 14 dni od daty z∏o˝enia
oÊwiadczenia. Rozwiàzanie stosunku pracy w tym try-
bie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy
prawa pracy wià˝à z rozwiàzaniem stosunku pracy
przez pracodawc´ za wypowiedzeniem.

9. W razie odmowy przyj´cia proponowanych
warunków s∏u˝by z innych przyczyn ni˝ okreÊlone
w ust. 8, stosunek pracy wygasa z up∏ywem trzech
miesi´cy od z∏o˝enia oÊwiadczenia. Ustanie stosun-
ku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika

skutki, jakie przepisy prawa pracy wià˝à z rozwiàza-
niem stosunku pracy przez pracodawc´ za wypowie-
dzeniem.

Art. 92. W wypadku przyj´cia propozycji pe∏nienia
s∏u˝by na stanowisku funkcjonariusza celnego, do-
tychczasowy stosunek pracy przekszta∏ca si´ w stosu-
nek s∏u˝by z dniem mianowania.

Art. 93. 1. Osoby, o których mowa w art. 91 ust. 2
i 5, mogà wystàpiç do Prezesa G∏ównego Urz´du Ce∏
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w wy-
padku gdy nie odpowiadajà im przed∏o˝one propozy-
cje pe∏nienia s∏u˝by lub w wypadku nieotrzymania
propozycji. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien byç
z∏o˝ony w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozy-
cji pe∏nienia s∏u˝by lub od dnia dor´czenia wypowie-
dzenia.

3. Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏ powo∏a komisj´
opiniodawczà do spraw wniosków, o których mowa
w ust. 1, w sk∏ad której b´dà wchodzili funkcjonariusze
celni majàcy co najmniej 5-letni sta˝ pracy w organach
celnych i przedstawiciele zwiàzków zawodowych.
W sk∏ad komisji wchodzà w równej liczbie przedstawi-
ciele Prezesa G∏ównego Urz´du Ce∏ i zwiàzków zawo-
dowych. 

4. Prezes G∏ównego Urz´du Ce∏ wydaje rozstrzy-
gni´cie w przedmiocie wniosku, o którym mowa
w ust. 1, po zasi´gni´ciu opinii komisji, o której mowa
w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii
komisji.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, liczb´ cz∏on-
ków oraz tryb pracy komisji, o której mowa w ust. 3,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci mo˝liwoÊç tworzenia
zespo∏ów opiniodawczych spoÊród cz∏onków komisji,
terminy wydawania opinii oraz uprawnienia do ich
podpisywania.

6. Cz∏onkowie komisji, o której mowa w ust. 3, wy-
konujà swoje zadania w ramach pe∏nienia obowiàz-
ków s∏u˝bowych.

7. Bieg terminów, o których mowa w art. 91 ust. 3
i 6, ulega zawieszeniu od momentu z∏o˝enia wniosku
przez osob´, o której mowa w ust. 1, do czasu podj´-
cia przez Prezesa G∏ównego Urz´du Ce∏ rozstrzygni´-
cia, o którym mowa w ust. 4.

Art. 94. 1. W wypadku gdy przepisy prawa uzale˝-
niajà stopieƒ lub stanowisko s∏u˝bowe, a tak˝e prawo
do Êwiadczenia lub jego wymiar od okresu pe∏nienia
s∏u˝by, pracownicy, którzy stali si´ funkcjonariuszami

Dziennik Ustaw Nr 156 — 10981 — Poz. 1641

———————
89) Ustawa zosta∏a uchylona przez art. 29 ustawy z dnia

13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiàzywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczà-
cych pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.



celnymi, zachowujà ciàg∏oÊç s∏u˝by, z zaliczeniem do-
tychczasowego okresu pracy.

2. Dotychczasowe okresy zatrudnienia w admini-
stracji celnej traktowane sà jako pe∏nienie s∏u˝by w ro-
zumieniu przepisów niniejszej ustawy.

3. Uprawnienia przewidziane niniejszà ustawà
funkcjonariusze celni nabywajà z chwilà mianowania
na stanowisko funkcjonariusza celnego w S∏u˝bie Cel-
nej.

Art. 95. Osobie, o której mowa w art. 91 ust. 1,
przys∏uguje w sprawie przed∏o˝onej propozycji pe∏-
nienia s∏u˝by lub w wypadku nieotrzymania takiej

propozycji Êrodek odwo∏awczy do sàdu pracy po wy-
czerpaniu trybu post´powania, o którym mowa
w art. 91 i 93.

Art. 96. Post´powania dyscyplinarne, wszcz´te
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, toczà si´ wed∏ug
przepisów dotychczasowych.

Art. 97. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia90), z wyjàtkiem art. 44 ust. 2
i art. 49 ust. 2 i 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2000 r. 

Dziennik Ustaw Nr 156 — 10982 — Poz. 1641

———————
90) Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 31 sierpnia 1999 r. 


