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Warszawa, 9 grudnia 2014 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach 

skarbowych oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 775) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem przedłożonej Senatowi ustawy jest nowelizacja ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej oraz ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach 

i izbach skarbowych. 

Do głównych założeń ustawy należy likwidacja niektórych barier w prowadzeniu 

działalności gospodarczej. Ma ona polegać na wprowadzeniu tzw. „jednego okienka 

rozliczeniowego” dla prowadzących działalność gospodarczą, a realizacja tego celu następuje 

w drodze centralizacji zadań związanych z poborem ceł i podatków, uprawnień  dyrektorów 

izb celnych jako wierzyciela oraz centralizacji rozliczeń finansowo-księgowych (przewiduje 

się obowiązek dokonywania wpłat na konto jednej właściwej izby celnej). 

Ustawa przewiduje uproszczenie przepisów regulujących kwestie dotyczące audytu oraz 

wprowadzenie instytucji monitorowania posiadaczy zezwoleń wydanych w postępowaniu 

audytowym. Po stwierdzeniu w efekcie monitoringu okoliczności negatywnie wpływających 

na perspektywę spełniania warunków zezwolenia, organ monitorujący może wydać zalecenia, 

mające na celu ich eliminację. 

W efekcie wprowadzanych zmian nastąpi skoncentrowanie i uproszczenie dokonywania 

kontroli granicznej niektórych towarów, do tej pory wykonywanej przez różne służby 

kontrolne, w różnym zakresie (nastąpi przejęcie przez Służbę Celną niektórych zadań 

z zakresu kontroli należących do właściwości organów podległych ministrowi właściwemu 

do spraw rolnictwa oraz ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych). 
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Ustawa wprowadza istotne zmiany w zakresie ustalania wysokości uposażeń 

funkcjonariuszy celnych należnych w okresie zwolnienia chorobowego, dostosowując je do 

przepisów obowiązujących pracowników oraz funkcjonariuszy innych formacji 

mundurowych. 

Objęcie funkcjonariuszy Służby Celnej zasadami określonymi na podobieństwo 

zawartych w ustawie z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży 

Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy 

o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie 

wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o 

służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu 

Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 502) prowadzi do przyznawania im w okresie zwolnienia lekarskiego uposażenia 

chorobowego odpowiadającego 80% uposażenia zasadniczego wraz z dodatkiem za 

wieloletnią służbę, dodatkiem za stopień służbowy oraz dodatkiem funkcyjnym. 

Ustawa określa też wyjątkowe sytuacje, w których funkcjonariuszowi przysługiwać 

będzie 100% uposażenia chorobowego (w art. 152d ust. 2 i 3). 

Środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy w okresie 

przebywania na zwolnieniu lekarskim (20% wynikające z różnicy uposażeń) będą 

przeznaczone na fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej. 

Zmiany dotyczą także przepisów, które wzmocnią działania antykorupcyjne oraz 

zapobiegną zjawisku nepotyzmu w Służbie Celnej. Te zmiany zakładają ograniczenie prawa 

do korzystania przez funkcjonariuszy granicznych oddziałów celnych oraz pełniących służbę 

w komórkach zwalczania przestępczości z prywatnych środków łączności oraz objęcie 

funkcjonariuszy celnych pełniących służbę oraz przewidywanych do służby na szczególnie 

wrażliwych stanowiskach badaniami psychofizjologicznymi. 

W celu zwiększenia przejrzystości w zakresie zatrudnienia członków rodzin 

i przestrzegania zawartego w art. 126 zakazu, który stanowi, że osoby pozostające ze sobą 

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, małżonkowie lub osoby prowadzące wspólne 

gospodarstwo domowe nie mogą pełnić służby w urzędzie, jeżeli powstałby między nimi 

stosunek podległości służbowej, ustawa poszerza krąg osób objętych zakazem oraz 

wprowadza obowiązek składania informacji w zakresie danych rodzinnych objętych zakazem. 
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Ważną zmianą jest również wprowadzone przepisami art. 29a przenoszenie 

kierowników jednostek organizacyjnych do innych jednostek, bez konieczności 

organizowania postępowania kwalifikacyjnego oraz doprecyzowanie zagadnienia 

delegowania funkcjonariuszy do pełnienia służby w instytucjach Unii Europejskiej. 

Podstawowym celem zmiany ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach 

skarbowych jest stworzenie prawnych warunków wzmocnienia organizacyjnego administracji 

podatkowej oraz zapewnienie większej elastyczności wykorzystania zasobów kadrowych 

administracji podatkowej to jest urzędów i izb skarbowych. 

Ustawa przewiduje przekształcenie izby i podległych urzędów skarbowych w jedną 

jednostkę budżetową stanowiącą urząd w rozumieniu ustawy o służbie cywilnej. Zadania 

kierownika jednostki budżetowej wykonywać będzie dyrektor izby skarbowej, natomiast 

pracodawcą osób zatrudnionych w urzędach i izbach skarbowych będzie izba skarbowa. 

Wszyscy pracownicy urzędów skarbowych i izb skarbowych będą pracownikami izb 

skarbowych. Przyjęte zmiany, również terminologiczne, stanowią, że naczelnik urzędu 

wykonuje zadania przy pomocy kierowanego przez siebie urzędu, a dyrektor izby skarbowej 

przy pomocy kierowanej przez siebie izby.  

Pracownicy realizujący zadania urzędów skarbowych oraz zadania naczelników 

urzędów skarbowych określone w art. 5 ust. 6 i 6a będą podlegać naczelnikom urzędów 

skarbowych, zaś dyrektorzy izb skarbowych nie mogą wydawać im poleceń służbowych 

w sprawach indywidualnych w zakresie realizowanych przez nich zadań. 

Zabezpieczeniem niezależności tych pracowników jest to, że w sprawach organizacyjno-

finansowych z zakresu prawa pracy, wymagane jest uzyskanie stanowiska naczelnika urzędu 

skarbowego, które ma dla pracodawcy charakter wiążący. 

Zawarte w ustawie zmiany innych ustaw są konsekwencją zmian przyjętych w wyżej 

opisanych przepisach. Do ustawy dodano przepisy przejściowe, które pozwolą zrealizować 

przyjęte ustawami założenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Przekazana Senatowi ustawa została uchwalona w efekcie rozpatrzenia przez Sejm 

rządowego projektu ustawy (druk nr 2739). 

Projekt ustawy został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. 
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Komisja przyjęła sprawozdanie wraz z poprawkami.  

Poprawki polegały na: 

– dodaniu nowego art. 31a, który uprawnia Służbę Celną do dostępu do systemu 

teleinformatycznego Straży Granicznej i nakłada jednocześnie odpowiedni obowiązek 

udostępniania danych na Straż Graniczną, 

– wprowadzeniu zmian dotyczących przesyłek pocztowych, 

– dodaniu zmian w art. 96 ustawy o Służbie Celnej dotyczących zasad obowiązujących 

w przypadku zniesienia jednostki organizacyjnej, 

– wprowadzeniu bardzo ważnej zmiany w art. 2 dotyczącej statusu pracownika izby 

skarbowej wykonującego zadania urzędu skarbowego, o których mowa w art. 5 ust. 6 i 6a. 

W projekcie ustawy zawarte było stwierdzenie, że stanowisko naczelnika urzędu 

skarbowego w sprawach organizacyjno-finansowych z zakresu prawa pracy dotyczących tego 

pracownika nie wpływa na skuteczność woli pracodawcy. Komisja wprowadziła zapis, który 

stanowi, że stanowisko naczelnika urzędu skarbowego jest dla pracodawcy wiążące.  

Podczas II czytania, na 80. posiedzeniu Sejmu zgłoszono 7 poprawek. Sejm przystąpił 

niezwłocznie do III czytania i uchwalił ustawę, nie uwzględniając poprawek przedłożonych 

w II czytaniu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) Uwaga pierwsza dotyczy dodawanej ustawą w art. 1 w pkt 1 nowej jednostki 

redakcyjnej. Dodany przepis 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. Nowo dodawana jednostka została oznaczona 

jako pkt 9a w art. 2 ust. 1 zmienianej ustawy o Służbie Celnej. 

Tymczasem ostatnia nowelizacja 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 pkt 9a i dotyczy on rozszerzenia zadań Służby Celnej na zadania wynikające 

z ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. 

W tym stanie rzeczy obecnie dodawany przepis należy oznaczyć jako kolejny pkt 9b. 
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Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 1 w zdaniu wstępnym wyrazy „dodaje się pkt 9a” zastępuje się 

wyrazami „dodaje się pkt 9b” oraz dotychczasowy pkt 9a oznacza się jako pkt 9b; 

2) W art. 1 w pkt 6 ustawa rozszerza i precyzuje nowe kompetencje dyrektorów izb 

celnych. W związku z tym, w art. 19 ustawy o Służbie Celnej dodaje się nowe pkt 12–17. 

Jednym z zadań dyrektora izby celnej będzie, zgodnie z pkt 12, dokonywanie poboru 

należności, podatków opłat i dopłat, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2.  

Tymczasem w niezmienianym ustawą art. 20 „pobór” tych należności, podatków i opłat 

należy do zadań naczelnika urzędu celnego. Należy rozważyć, czy takie nałożenie się 

kompetencji było przewidziane przez ustawodawcę, czy też należy wprowadzić poprawkę, 

polegającą na usunięciu wyrazu „pobór” z art. 20 ust. 1 pkt 2–5. 

3) W  art. 1 w pkt 17, w nowym art. 61c w ust. 1 w pkt 2 ustawa stanowi, 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.  

Ustawa nie określa bliżej jakich przypadków dotyczy wskazane w ust. 2 uprawnienie 

i co zdaniem ustawodawcy różni prawo do informowania Służby Celnej od obowiązku 

informacyjnego wskazanego w przepisie ust. 1.  

4) W art. 1 w pkt 11 ustawa zawiera nowy przepis art. 31a, który uprawnia Służbę Celną 

do dostępu do systemu teleinformatycznego Straży Granicznej i nakłada jednocześnie 

odpowiedni obowiązek udostępniania danych na Straż Graniczną. 

Dodana jednostka redakcyjna budzi dwie wątpliwości.  

Pierwsza z niech ma charakter zasadniczy i dotyczy umiejscowienia przepisu w ustawie 

o Służbie Celnej, podczas gdy jego unormowania odnoszą się wprost i określają przede 

wszystkim obowiązki Straży Granicznej. Należy wskazać na właściwość nowelizacji ustawy 

o Straży Granicznej, w zakresie nowego obowiązku jaki został zawarty w obecnie 

procedowanej ustawie. 

Druga dotyczy sformułowania użytego w przepisie, gdy stanowi on, że organy Straży 

Granicznej są „uprawnione” do udostępniania organom Służby Celnej zgromadzonych 
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informacji związanych z wykonywaniem kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy 

o Służbie Celnej.  

Z uprawnienia nie wynika obowiązek 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 od nieprzychylnego mu organu Straży 

Granicznej. 

Należy podkreślić potrzebę zastąpienia uprawnienia Straży Granicznej odpowiednim 

obowiązkiem. 

Propozycja poprawki: 

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

„i obowiązane do udostępniania”; 

5) Bardzo poważną kwestią jest wyjaśnienie 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. 

Powstaje zatem problem przyporządkowania tego stanu faktycznego i 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. 

Rozwiązanie tego problemu może stanowić poprawka, w której proponuje się 

wykreślenie z art. 106 pkt 2 lit. d i pozostawienie treści art. 104, który wprowadza zwolnienie 
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funkcjonariusza ze służby po 14 dniach nieobecności w służbie. To rozwiązanie pozwoli 

funkcjonariuszowi na racjonalne wyjaśnienie kwestii niezgłoszenia się do służby po powrocie 

z oddelegowania i ewentualne odwołanie się od takiej decyzji do Szefa Służby Celnej na 

podstawie art. 188 ust. 2 ustawy o Służbie Celnej. 

Propozycja poprawki: 

– 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; 

6) Drobnej korekty redakcyjnej wymagają przepisy zmieniające przyjęte w art. 6 

ustawy. W zmienianych w tym artykule przepisach, w kilku miejscach ustawa posługuje się 

sformułowaniem „w terminie do dnia 20 miesiąca”, co nie może być uznane za zgodne 

z zasadami poprawnej polszczyzny, stąd propozycja następującej poprawki: 

– w art. 6 w pkt 5 w lit. a, w pkt 7 w lit. a, w ust. 1 oraz w pkt 10, w ust. 4 wyrazy 

„w terminie do dnia 20 miesiąca” zastępuje się wyrazami „w terminie do 20 dnia miesiąca”; 

7) Art. 9 ustawy dotyczy nowelizacji ustawy z dnia 27 października 1994 r. 

o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Zmieniany tu przepis, 

ze względu na jego redakcję jest nieczytelny.  

Propozycja poprawki: 

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

wyrazami „właściwej dla dokonywania wpłat”; 

8) W art. 19, w zmienianym ust. 1 posłużono się jednym z najpopularniejszych w języku 

polskim pleonazmów, co polega na błędnym użyciu wyrazów „za miesiąc grudzień”. 

Propozycja poprawki: 

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

„za grudzień”; 

9) Kolejne przepisy przejściowe i dostosowujące (art. 35–42) związane 

z przekształceniem urzędów skarbowych w jednostki podległe dyrektorom izb skarbowych 

zawierają jasne, przejrzyste sformułowania. Podobnie jest z treścią art. 40, który nie został 

jednak uzupełniony o wskazanie, o jakich (ewentualnie czyich) prawach i obowiązkach 
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wynikających z umów i porozumień stanowi omawiany przepis. Konieczne jest uzupełnienie 

treści art. 40 o takie wskazanie. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 40 po wyrazach „porozumień zawartych” dodaje się wyrazy „przez naczelników 

urzędów skarbowych”. 

 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


