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„wyłącznie w formie elektronicznej”  

 

 

 

Pan 

Marian Banaś 

Podsekretarz Stanu 

Szef Służby Celnej 

Ministerstwo Finansów 

 

 
Szanowny Panie Ministrze 
 

W opublikowanym na stronie internetowej1 materiale dotyczącym prac grupy 

roboczej ds. obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych 

ustaw (dalej: obywatelski projekt ustawy) została zamieszczona informacja, która 

wskazuje, iż w toku prac tej grupy „Zgłoszono tylko uwagę dot. byłych pracowników UKS, 

którym MF proponuje uwzględniać prawo do emerytury mundurowej od momentu 

przejścia do SC tj. od 2003 roku”. Z ostrożnością i należnym dystansem podchodzimy do 

tej informacji, nie możemy jednak jej zbagatelizować i pominąć. Jesteśmy zdumieni tą 

sytuacją i chcemy raczej wierzyć, iż ewentualna uwaga zgłoszona w toku 

dotychczasowych prac grupy roboczej dotycząca byłych pracowników UKS jest tylko 

zwykłą niefrasobliwością czy też pomyłką spowodowaną mylną oceną statusu 

prawnego tej grupy funkcjonariuszy celnych niż świadomym i zamierzonym działaniem, 

w szczególności Ministerstwa Finansów. 

Obywatelski projekt ustawy (w art. 1 pkt, 8) jako równorzędne ze służbą w Służbie 

Celnej wskazuje okresy zatrudnienia w administracji skarbowej i Służbie Celnej  

w stosunku do urzędników i pracowników tej administracji, (czyli także do byłych 

pracowników Urzędów Kontroli Skarbowej, będących bezspornie członkami korpusu 

służby cywilnej), którzy weszli w skład Służby Celnej na mocy ustawy z dnia 27 czerwca 

2003 roku o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz zmianie niektórych 

innych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek 

                                                        
1 http://celnicy.pl/content.php/2804-Prace-grupy-roboczej-ds-projektu-obywatelskiego  

http://celnicy.pl/content.php/2804-Prace-grupy-roboczej-ds-projektu-obywatelskiego
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organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 

(Dz.U. Nr 137 poz. 1302), a następnie zostali funkcjonariuszami Służby Celnej. Zapis ten 

nie został sformułowany „na wyrost”, nie stanowi też żadnej „gratyfikacji” czy „ukłonu” 

w stosunku do tej grupy funkcjonariuszy. Nie zgadzamy się, aby był tak postrzegany. 

Zapis ten wynika tylko i wyłącznie z prostego obowiązku szanowania prawa i jest 

bezsprzecznym dowodem jego przestrzegania.  

Starając się skrótowo wykazać „niefrasobliwość” potencjalnej uwagi o prawach 

byłych pracowników UKS do ewentualnej emerytury mundurowej pragnę zaznaczyć, iż 

przytoczona powyżej ustawa z 27 czerwca 2003 roku „o utworzeniu Wojewódzkich 

Kolegiów Skarbowych……” na mocy, której nastąpiło przeniesienie pracowników UKS do 

Izb i Urzędów Celnych wprowadziła jednocześnie istotne zmiany w ustawie z dnia 24 

lipca 1999 r. „o Służbie Celnej” (Dz.U. Nr 72, poz. 802 ze zm.) dokładnie regulujące 

kwestie zaliczenia stażu pracy w służbie cywilnej do okresu służby w Służbie Celnej, 

gdzie w art. 22b ust 8 czytamy „Członkowi korpusu służby cywilnej, który na podstawie 

ust. 1 stał się funkcjonariuszem celnym, okres stażu pracy w służbie cywilnej lub 

jednostkach organizacyjnych administracji celnej wlicza się do okresu służby w Służbie 

Celnej”. Należy dodać koniecznie, iż w obowiązującej obecnie ustawie z dnia 27 sierpnia 

2009 roku „o Służbie Celnej” (Dz. U. 2013 r. poz. 1404 ze zm.) także znajdujemy 

stosowną regulację. Art. 99 ust. 8 stanowi, bowiem: „Członkowi korpusu służby cywilnej, 

który stał się funkcjonariuszem, okres stażu pracy w służbie cywilnej lub jednostkach 

organizacyjnych wlicza się do okresu służby w Służbie Celnej”.  

W świetle przytoczonych uregulowań prawnych za sprzeczne z prawem w naszym 

przekonaniu należy uznać wszelkie ewentualne działania zmierzające do pozbawienie 

byłych pracowników Urzędów Kontroli Skarbowej praw nabytych w zakresie uznania 

wszystkich okresów zatrudnienia w służbie cywilnej do okresu służby w Służbie Celnej. 

Ponadto, nie uwzględnienie byłym pracownikom UKS w prawie do emerytury 

mundurowej pełnego okresu zatrudnienia w służbie cywilnej a jedynie okresu od 2003 

roku rodzi automatyczne wątpliwości, co do równego traktowania wszystkich 

funkcjonariuszy i naraża Służbę Celną na zarzut dyskryminowania. Potencjana 

propozycja uznania prawa byłych pracowników UKS do emerytury mundurowej od roku 

2003 wydaje się tak nieracjonalna i zastanawiająca, że może być odbierana nawet jako 

rozmyślne dążenie do dyskredytacji słuszności proponowanych w projekcie 

obywatelskim propozycji uznania byłym pracownikom UKS pełnego okresu 

zatrudnienia w służbie cywilnej, zwłaszcza, że do tej pory nikt nie kwestionował 

przytoczonych zapisów ustawowych, które w naszym przekonaniu są wyjątkowo 

transparentne i jednoznaczne.   

Szanowny Panie Ministrze 
 

Wierzymy, że nasze uwagi okażą się niezwykle przydatne i zgodzi się Pan Minister  

z naszym uzasadnieniem. Oczekujemy jednocześnie, iż powyższe stanowisko zostanie 

bezzwłocznie przedłożone grupie roboczej z Pana aprobatą i wsparciem.   
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Oświadczamy także, iż jesteśmy gotowi w każdym momencie przedstawić Panu 

Ministrowi dodatkowe argumenty uzasadniające nasze stanowisko i szczegółowo 

wyjaśnić powody naszych działań. Pragniemy zauważyć także, iż Związek Zawodowy 

Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy deklarował i nadal deklaruje chęć 

współdziałania na rzecz rozwiązywania wszelakich kwestii spornych i  problemów 

Służby Celnej oraz tworzenia konstruktywnych i trwałych rozwiązań, w tym także  

w kwestii stażu służby w Służbie Celnej i związanymi z tym uprawnieniami do 

emerytury mundurowej.    

 

 
 

 

Z wyrazami szacunku 

Przewodniczący Zarządu 
/-/  

Ireneusz Grabowski 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Pan Sławomir Siwy – Przewodniczący ZZ Celnicy.Pl 


