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Szanowny Panie Ministrze  

 

W związku z procedowaniem w Sejmie 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, Służby Ochrony 

Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz 

ich rodzin, druk sejmowy nr 3178, (zwanym dalej „Projektem”), wnioskujemy o podjęcie 

przez Pana Ministra wszelkich możliwych działań  

w celu jak najszybszego przyjęcia komisyjnego projektu ustawy. 

Obowiązujące obecnie zapisy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-

Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w nieuzasadniony sposób dyskryminują 

funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej w stosunku do funkcjonariuszy 

pozostałych służb mundurowych wywołując tym samym poczucie niesprawiedliwości. 

Przedstawiony przez Komisję do Spraw Petycji projekt ustawy wykreśla przepisy, które 

różnicowały zasady nabywania uprawnień emerytalnych przez funkcjonariuszy Służby 

Celnej i Służby Celno-Skarbowej w stosunku do pozostałych służb mundurowych.  

Zniesienie wymogu ukończenia 55 roku życia przez funkcjonariusza, który został 

przyjęty do służby przed dniem 1 stycznia 2013 r. oraz wymogu wykonywania tzw. 

zadań policyjnych w okresie służby przez okres, co najmniej 5 lat (niestawianego w 

stosunku do funkcjonariuszy innych służb, notabene dyskryminującego w niczym 

nieuzasadniony sposób  

w praktyce bardzo małą liczbę funkcjonariuszy) jest rozwiązaniem, które bezspornie 

prowadzi do ujednolicenia zasad nabywania uprawnień emerytalnych przez 

funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych. 
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Panie Ministrze, w przeszłości wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na potrzebę 

ujednolicenia zasad nabywania uprawnień emerytalnych przez funkcjonariuszy 

wszystkich służb mundurowych poprzez wykreślenie zapisów dyskryminujących 

funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej. Konsekwentnie i z pełną 

determinacją podtrzymujemy swoje dotychczasowe stanowisko, tym bardziej, że 
zniesienie wymogu ukończenia 55 roku życia przez funkcjonariusza, który został 

przyjęty do służby przed dniem 1 stycznia 2013 r. a zwłaszcza wymogu wykonywania 

zadań policyjnych w okresie służby przez okres, co najmniej 5 lat wyklucza uznanie w 

przyszłości obowiązujących obecnie zapisów ustawy za sprzeczne  

z Konstytucją RP. Uważamy także, że istotnym argumentem przemawiającym za 
koniecznością podjęcia przez Ministerstwo Finansów działań na rzecz przyjęcia 
proponowanych przez Komisję do Spraw Petycji zmian w ustawie o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu….. jest fakt udzielenia szerokiego poparcia m.in.  przez Krajowy Sekretariat 

Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych, co znajduje swój 

bezpośredni wyraz w opiniach do druku sejmowego nr 3178. 

Drugą bardzo istotną kwestią, którą chcemy przedstawić jest w naszym 
przekonaniu konieczność jednoczesnego uwzględnienia w proponowanym 

projekcie (druk nr 3178) zmian  
w zakresie zaliczenia byłym członkom korpusu służby cywilnej, którzy stali się 

funkcjonariuszami, okresu stażu pracy w służbie cywilnej lub jednostkach 

organizacyjnych KAS do okresu służby w Służbie Celno-Skarbowej, w tym z 

uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. 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, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708 i 2270 oraz z 2017 r. poz. 38, 715 i 1321). Wielokrotnie 

wskazywaliśmy na potrzebę wprowadzenia stosownych rozwiązań. Pomimo, że 

problem dotyka naprawdę niewielkiej grupy osób to w żaden sposób nie można go 

ignorować. Chodzi  

o dwie grupy osób, osoby przeniesione do Służby Celnej z byłych Urzędów Kontroli 

Skarbowej 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 organizacyjnych podległych ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U. No 137 poz. 1302 z 2003r.), oraz o 

członków korpusu służby cywilnej, którzy z dniem 1 marca 2017r. na mocy ustawy  z 

dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej zadeklarowali chęć i 

przyjęli złożoną im propozycje służby. Jako funkcjonariusze pełnią obecnie służbę 

głównie w komórkach zajmujących się bezpośrednio zwalczaniem przestępczości 

ekonomicznej i pomimo, iż w przeszłości przez wiele lat realizowali niemalże 

identyczne zadania (komórek szczególnego nadzoru podatkowego, operacyjno-

rozpoznawczych,  realizacji czy kontroli skarbowej) to z uwagi na wiek i obowiązujące 

aktualnie uregulowania prawne  w zakresie nabywania uprawnień emerytalnych przez 

funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wielu z nich nigdy nie nabędzie uprawnień do 

emerytury mundurowej a tylko nieliczni nabędą je w minimalnej wysokości i to dopiero 

w wieku który uprawnia do przechodzenia na emeryturę z systemu powszechnego.  

Taka sytuacja jest nie dopuszczalna  

i wymaga pilnego wprowadzenia stosownych uregulowań.  
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Szanowny Panie Ministrze  

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

naszym uzasadnieniem. Deklarujemy, iż jesteśmy gotowi w każdym momencie przedstawić 

Panu dodatkowe argumenty uzasadniające nasze stanowisko i szczegółowo wyjaśnić powody 

naszych oczekiwań. Pragniemy zauważyć także, iż Ogólnopolski Związek zawodowy Krajowej 

Administracji Skarbowej deklarował i nadal deklaruje chęć współdziałania na rzecz 

rozwiązywania wszelakich kwestii spornych i problemów Służby Celno-Skarbowej oraz 

tworzenia konstruktywnych i trwałych rozwiązań, w tym także w kwestii  uprawnieniami do 

emerytury mundurowej. 

 

                                                                                                                    Z wyrazami szacunku 

                                                                                                     Przewodniczący Zarządu Krajowego 

                                                                                                                                  OZZ KAS 

                                                                                                    

                                                                                                                       /Robert Sadowski/ 

  


