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Szanowny Panie Ministrze 
 
Zarząd Krajowy OZZ KAS wnosi o zajęcie stanowiska w sprawie  zaliczenia stażu 

pracy w służbie cywilnej do okresu służby w Służbie Celnej byłym pracownikom 
Szczególnego Nadzoru Podatkowego w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 19 lipca 
2019 r. 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 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1635). 
Ustawodawca  w art. 13 w ust. 1 po pkt 1c dodał pkt 1d w  brzmieniu: „ 1d) okresy 
zatrudnienia funkcjonariuszy od dnia 15 września 1999 r. do dnia przekształcenia stosunku 
pracy w stosunek służby w przypadku, gdy osoba, która wykonywała zadania przypisane dla 
Służby Celnej, otrzymała akt mianowania skutkujący tym przekształceniem ;”. Tym samym 
wprowadził dla funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej  jako okresy 
równorzędne ze służbą, okresy zatrudnienia od 15 września 1999 r. (wejście w życie ustawy z 
dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej) do dnia przekształcenia stosunku pracy w stosunek 
służbowy na podstawie aktu mianowania. Uzasadnienie do uchwalonej ustawy mówi m.in., że  
„…powyższa zmiana ma na celu wyeliminowanie negatywnych skutków wynikających z 
różnic w dacie mianowania w okresie przejściowym wobec poszczególnych funkcjonariuszy i 
zaliczenie tych okresów do wysługi emerytalnej..”  ponieważ od 15 września 1999 r. 
wykonywali zadania przewidziane dla  Służby Celnej. 
Zdaniem Zarządu Krajowego  z uwagi na obecny stan prawny i zapis  w art. 13 ust. 1 pkt 1d 
należy analogicznie traktować jako okresy równorzędne ze służbą okresy zatrudnienia od dnia 
01 września 2003 r. obecnym  funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, których stosunek 
pracy został przekształcony w stosunek służbowy na podstawie art. 22b ustawy z dnia 24 
lipca 1999 r. o Służbie Celnej oraz   art. 99 Ustawy o Służbie Celnej z 27 sierpnia 2009 r. 
Dotyczy to w szczególności byłych pracowników Szczególnego Nadzoru Podatkowego, 
którzy zostali przeniesieni do Izb i Urzędów Celnych od 01 września 2003 r. na podstawie 
Ustawy z 27 czerwca 2003 r. „ o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz 
zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów  i oraz organizację 
jednostek organizacyjnych podległych ministrowi do spraw finansów publicznych” (Dz.U. Nr 
137 poz. 1302).  Analogicznie obecni funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej a byli 
pracownicy Szczególnego Nadzoru Podatkowego od dnia  01 września 2003 r. do dnia 
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przekształcenia stosunku pracy w stosunek służbowy wykonywali  zadania przewidziane dla 
Służby Celnej i nie mogą ponosić negatywnych skutków wynikających z różnych dat 
mianowania, szczególnie dlatego że tożsame  zadania wykonywali  jako pracownicy służby 
cywilnej, jako funkcjonariusze Służby Celnej  i wykonują je jako funkcjonariusze Służby 
Celno-Skarbowej.   

Panie Ministrze nie może być funkcjonariuszy 1 i 2 kategorii, wszyscy według prawa 
jesteśmy równi. 

Ponadto Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Krajowej 
Administracji Skarbowej w świetle obowiązujących przepisów Ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy… wnosi o ich zmianę i wliczenie wszystkim funkcjonariuszom 
Służby Celno-Skarbowej jako okresy równorzędne ze służbą, stażu pracy w Służbie Cywilnej 
od dnia 15 września 1999 roku tj. wejścia w życie Ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie 
Celnej.   

 
 
                           Z poważaniem 
        

Z-ca Przewodniczącego  
Zarządu Krajowego OZZ KAS 

                
          Eugeniusz Poleszak 


