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„wyłącznie w formie elektronicznej”  

 

Pan 

Leszek Skiba 

Podsekretarz Stanu 

Główny Rzecznik  Dyscypliny 

Finansów Publicznych 

Ministerstwo Finansów 

 

Szanowny Panie Ministrze 
 

Zamieszczona na stronie ZSIC Corintia informacja wskazująca Pana Ministra jako 

osobę nadzorującą opracowywanie stanowiska Ministra Finansów wobec 

„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” (druk nr 30) 

predysponuje nas do zwrócenia Panu Ministrowi szczególnej uwagi na bardzo istotną 

kwestię jaką stanowi zaliczenie byłym pracownikom Urzędów Kontroli Skarbowej do 

stażu służby w Służbie Celnej pełnego okresu zatrudnienia w służbie cywilnej a nie zaś 

wyłącznie okresu od roku 2003 jak to „lansowane” było i jest w publikowanych różnego 

rodzaju informacjach m.in. w zakresie efektów prac grupy roboczej ds. związanych  

z „Obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa…..” gdzie pomimo złożonego zdania 

odrębnego przez stronę związkową grupa „zarekomendowała” rozwiązanie które  

w żaden sposób w naszym przekonaniu nie znajduje odzwierciedlenia w obowiązującym 

porządku prawnym. Szerszą analizę w tej kwestii przedstawiliśmy w piśmie  

ZK – 3/1/2016 z dnia 19 stycznia 2016 skierowanym do Pana Mariana Banasia, 

Podsekretarza Stanu w MF, Szefa Służby Celnej (zał. 1).  

W świetle przytoczonych w powyższym piśmie uregulowań prawnych nie możliwe 

jest przedstawienie dowodów weryfikujących hipotezę o słuszności zaliczenia do stażu 

w służbie celnej okresów zatrudnienia w służbie cywilnej od 2003 roku. Wręcz 

przeciwnie.  Przedstawione dowody w oczywisty sposób dowodzą falsyfikacji tej 

hipotezy.  Zasadne i konieczne jest tym samym przyjęcie, że do lat służby powinien 

zostać zaliczony cały okres zatrudnienia w służbie cywilnej jeżeli funkcjonariusz 

celny został przeniesiony do służby celnej na mocy ustawy z 27 czerwca 2003 

roku „o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych……” . 
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W uzupełnieniu powyższego ponad wszelka wątpliwość należy wyartykułować, iż 

niezbędność przestrzegania prawa, a co za tym idzie konieczność zaliczenia całego 

okresu zatrudnienia w służbie cywilnej uprawniającego do objęcia byłych pracowników 

UKS zaopatrzeniowym systemem emerytalnym została podkreślona nie tylko  

w stanowisku  central związkowych (zał. 2), ale przede wszystkim została wyrażona 

głosami 200 tys. obywateli, którzy bez zastrzeżeń  oraz w przekonaniu słuszności  

i sprawiedliwości zawartych w projekcie regulacji  poparli takie rozwiązanie i podpisali 

się pod tym projektem. 

Szanowny Panie Ministrze 

Wierząc w potrzebę dialogu oraz konieczność współdziałania Kierownictwa MF  

z organizacjami związkowymi oraz skuteczność rozwiązywania problemów w toku 

merytorycznych i bezpośrednich rozmów i dyskusji zwracamy się do Pana Ministra  

z gorącą prośbą i apelem o przeprowadzenie pilnego spotkania Pana Ministra, bądź osoby 

reprezentującej Pana oraz kierownictwa Departamentu Polityki Wydatkowej  

i osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację powyższego zadania  

z przedstawicielami naszego związku poświęconego rozpatrzeniu i uwzględnieniu  

w opracowywanym przez Departament Polityki Wydatkowej stanowisku Ministra 

Finansów wobec „obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa …..” naszych uwag  

i rozwiązań zapewniających byłym pracownikom Urzędów Kontroli Skarbowej 

zaliczenie do stażu służby w Służbie Celnej pełnego okresu pełnienia służby  

w służbie cywilnej.  

 

Za zrozumienie i przychylność do naszej prośby oraz spraw związkowych serdecznie 

dziękuję. 

 

 
 

 

Z wyrazami szacunku 

Przewodniczący Zarządu 
/-/  

Ireneusz Grabowski 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. a/a 

Do wiadomości: 

1. Pan Marian Banaś – Podsekretarz Stanu w MF, Szef S.C. 

 

 

 

 


