
 

 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 18 grudnia 2014 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach 

skarbowych oraz niektórych innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 listopada 

2014 r. ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych 

oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1 w pkt 1 w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „po pkt 9 dodaje się pkt 9a” 

zastępuje się wyrazami „po pkt 9a dodaje się pkt 9b” oraz dotychczasowy pkt 9a 

oznacza się jako pkt 9b; 

2)  w art. 1 w pkt 11, w art. 31a wyrazy „i udostępniania” zastępuje się wyrazami 

„i obowiązane do udostępniania”; 

3)  w art. 1 w pkt 17, w art. 61c ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Posiadacz zezwolenia jest uprawniony do zgłaszania uwag do 

wyników monitorowania przeprowadzonego przez organ Służby Celnej.”; 

4)  w art. 1 w pkt 31, w pkt 2: 

a) w lit. c przecinek zastępuje się kropką oraz skreśla się wyraz „albo”, 

b) skreśla się lit. d; 

5)  w art. 6: 

a) w pkt 5 w lit. a, 

b) w pkt 7 w lit. a, w ust. 1, 

c) w pkt 10, w ust. 4 

– wyrazy „w terminie do dnia 20 miesiąca” zastępuje się wyrazami „w terminie do 

20 dnia miesiąca”; 



– 2 – 

 

6)  w art. 9 wyrazy „na której rachunek bankowy dokonuje się wpłaty” zastępuje się 

wyrazami „właściwej dla dokonywania wpłat”; 

7)  w art. 19, w ust. 1 wyrazy „za miesiąc grudzień” zastępuje się wyrazami 

„za grudzień”; 

8)  w art. 40 po wyrazach „porozumień zawartych” dodaje się wyrazy „przez 

naczelników urzędów skarbowych”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2014 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy 

o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw. 

W swojej uchwale Senat proponuje wprowadzenie do ustawy 8 poprawek. 

Poprawka nr 1 została przyjęta po stwierdzeniu, że ustawa w brzmieniu uchwalonym 

przez Sejm nie uwzględnia ostatniej nowelizacji ustawy o Służbie Celnej, która weszła 

w życie w dniu 14 listopada 2014 r. (art. 3 ustawy z dnia 10 października 2014 r. (Dz. U. 

2014 poz. 1395). Wprowadziła ona nowy pkt 9a, który dotyczy rozszerzenia katalogu zadań 

Służby Celnej na zadania wynikające z ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw. 

W tym stanie rzeczy Senat uznał, że obecnie dodawany przepis, który rozszerza katalog 

zadań realizowanych przez Służbę Celną o zadanie wynikające z rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 737/2010, które ustanawia szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok, 

należy oznaczyć jako kolejny pkt 9b. 

Poprawka nr 2 dotyczy użytego w zmienianym przepisie sformułowania, zgodnie 

z którym organy Straży Granicznej są „uprawnione” do udostępniania organom Służby 

Celnej zgromadzonych informacji związanych z wykonywaniem kontroli, o której mowa 

w art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o Służbie Celnej.  

Senat zważył, że uprawnienie nie jest równoznaczne z obowiązkiem udostępniania 

informacji, w praktyce może się okazać, że w przypadku odmowy udostępnienia danych 

organ Służby Celnej może nie być w stanie wyegzekwować potrzebnych mu informacji.  

Wzorowa współpraca obu służb, którą obserwuje Senat, jest oczywiście zjawiskiem 

optymalnym, jednak ustawa winna przewidywać, również odmienne okoliczności, aby 

zapobiec ewentualnym zakłóceniom w wykonywaniu ustawowych zadań służb.  

Senat uznał, że potrzebna jest poprawka, która zastąpi uprawnienie Straży Granicznej do 

udostępniania informacji odpowiednim obowiązkiem.  
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Poprawka nr 3 dotyczy nowego, dodawanego ustawą art. 61c. W ust. 1 w pkt 2 stanowi 

on, że posiadacz zezwolenia jest obowiązany do przedstawiania informacji dotyczących 

sposobu zarządzania ryzykiem działalności gospodarczej objętej zezwoleniem, natomiast 

w ust. 2 stanowi, że posiadacz zezwolenia jest uprawniony do przekazywania informacji 

o ryzyku działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.  

Senat uznał, że uprawnienie określone w ust. 2 jest zbędne, gdyż jest ono jedynie 

zaznaczeniem, że posiadacz zezwolenia ma prawo do przekazywania organom Służby Celnej 

informacji o ryzykach prowadzonej działalności gospodarczej.  

Tymczasem jest rzeczą oczywistą, że w toku monitorowania posiadacz ma nie tylko 

prawo ale i obowiązek (w najlepiej dla niego pojętym interesie) współpracy z organami 

Służby Celnej w zakresie informowania o ryzykach działalności gospodarczej objętej jego 

zezwoleniem. 

Poprawka nr 4 jest efektem wyjaśnienia przez Senat sprzeczności zaistniałej (w art. 1 

pkt 28 i pkt 31) pomiędzy przepisami ustawy o Służbie Celnej, tj. pomiędzy art. 104 ust. 1 

pkt 12 a przepisem art. 106 pkt 2 lit. d. 

Pierwszy z przepisów stanowi, że w przypadku niezgłoszenia się do służby w terminie 

14 dni od dnia zakończenia okresu oddelegowania, o którym mowa w art. 88, 89 i 89a 

funkcjonariusza zwalnia się ze służby. 

Drugi stanowi, że jeżeli w przypadku zakończenia pracy w instytucji Unii Europejskiej, 

jednostce utworzonej przez UE lub organizacji międzynarodowej funkcjonariusz w terminie 

7 dni nie zgłosi się do służby, to jego stosunek służbowy wygasa. 

Przypadki zwolnienia funkcjonariusza ze służby odnoszą się do oddelegowania na 

podstawie art. 88, 89 i 89a. 

Art. 88 reguluje przypadki delegowania funkcjonariusza do pracy w instytucji Unii 

Europejskiej, jednostce utworzonej przez UE lub organizacji międzynarodowej. 

Powstał zatem problem rozstrzygnięcia, restrykcjom którego przepisu podlegał będzie 

funkcjonariusz oddelegowany na podstawie art. 88 ustawy o Straży Granicznej, w przypadku 

niestawienia się do służby po powrocie do kraju. 
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Rozwiązaniem tego problemu jest poprawka Senatu, w której proponuje się wykreślenie 

z art. 106 pkt 2 litery d i pozostawienie niezmienionej treści art. 104, który wprowadza 

zwolnienie funkcjonariusza ze służby po 14 dniach nieobecności w służbie.  

Takie rozwiązanie pozwoli funkcjonariuszowi na racjonalne wyjaśnienie przyczyn 

niezgłoszenia się do służby po powrocie z oddelegowania i daje mu prawo odwołania się od 

niekorzystnej decyzji do Szefa Służby Celnej na podstawie art. 188 ust. 2 ustawy o Służbie 

Celnej. 

Pozostałe poprawki oznaczone numerami 5–8 uściślają terminologię ustawy. 

 


