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Mając na uwadze odpowiedź Pana Tomasza Słaboszowskiego Zastępcy Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej (Znak sprawy: DOS10.105.38.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.) na 

pismo Zarządu Krajowego OZZ KAS nr ZK-24/11/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. 

dotyczącego 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, Zarząd Krajowy OZZ KAS 

uważa, że   byli pracownicy Szczególnego Nadzoru Podatkowego mają prawo oczekiwać, iż 

okresy zatrudnienia w Szczególnym Nadzorze Podatkowym zostaną zaliczone im do okresu 

służby w Służbie Celnej i tym samym zaliczone jako okresy równorzędne ze służbą w świetle 

Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy... nie tylko od dnia 1 września 2003 r. 

ale przynajmniej od dnia 15 września 1999 r. tak jak pozostałym obecnym funkcjonariuszom 

Służby Celno-Skarbowej. Ustawa 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. Nr 137 poz. 1302) na mocy której 

nastąpiło przeniesienie pracowników Szczególnego Nadzoru Podatkowego do Izb i Urzędów 

Celnych wprowadziła jednocześnie bardzo ważne  zmiany w ustawie 

z dnia 24 lipca 1999 r. „o Służbie Celnej” (Dz.U. Nr 72, poz. 802 ze zm.) szczegółowo 

regulując kwestie zaliczenia stażu pracy w służbie cywilnej do okresu służby w Służbie 

Celnej. Mianowicie w art. 22b ust 8 ww. ustawy 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, iż w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku „o Służbie 
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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 w naszym 

przekonaniu  błędne jest wyeliminowanie tej grupy osób z możliwości korzystania w pełni z 

uprawnień przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej i wysuwanie 

wniosków  o słuszności nie zaliczenia byłym pracownikom Szczególnego Nadzoru 

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

Takie twierdzenie nie powinno mieć odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach prawa. 

Nadmieniamy, iż z grupy 1544 osób przeniesionych w 2003 roku 

z Urzędów Kontroli Skarbowej i do Izb i Urzędów Celnych na dzień 31 grudnia 2015 roku 

służbę pełniły tylko 832 osoby (co stanowiło niewiele ponad 5 % ogółu funkcjonariuszy), 137 

osób nadal pozostawało członkami korpusu służby cywilnej. Pozostała część tj. 575 osób 

przeszło na emeryturę. Natomiast z otrzymanych informacji wynika, że na początku 2019 

roku z tej grupy osób służbę pełniło ok. 400 funkcjonariuszy. Pozostaje, zatem niewielka 

grupa osób, która z niezrozumiałych dla nas powodów, pomimo bezspornego w naszym 

przekonaniu prawa została pozbawiona praw nabytych w zakresie uznania wszystkich 

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

wskazywaliśmy, że nie uwzględnienie tej grupie funkcjonariuszy w prawie do emerytury 

mundurowej pełnego okresu zatrudnienia w służbie cywilnej (a przynajmniej od 15 września 

1999 r.)  rodzi poważne zastrzeżenia co do jednakowego traktowania wszystkich 

funkcjonariuszy i bezsprzecznie naraża Krajową Administrację Skarbową i Służbę Celno – 

Skarbową na szereg zarzutów, w tym także na zarzut dyskryminowania.  Podsumowując 

uważamy, że pomimo panującej przez wiele lat rozłączności służb celnych i skarbowych w 

latach od 1983 do 1996 zarówno funkcjonariusze celni jak 

i pracownicy Szczególnego Nadzoru Podatkowego podlegali jednej i tej samej ustawie  

z dnia 16 września 1982 r. „o pracownikach urzędów państwowych”. Pomimo wejścia  

w życie ustaw „o Służbie Cywilnej” w 1996 roku oraz ustawy „o Służbie Celnej” w 1999 r. 

decydujący dla statusu pracowników Szczególnego Nadzoru Podatkowego jest fakt, iż 

zarówno ustawa z dnia 27 czerwca 2003 roku „o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów 

Skarbowych….” jak też ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku „o Służbie Celnej” 

jednoznacznie rozstrzygnęły, iż „okres stażu pracy w służbie cywilnej lub jednostkach 

organizacyjnych administracji celnej wlicza się do okresu służby w Służbie Celnej”.  Zasadne 

i konieczne jest tym samym przyjęcie, że do lat służby powinien zostać zaliczony cały okres 

zatrudnienia w służbie cywilnej (przynajmniej od 15 września 1999 r.), jeżeli funkcjonariusz 

celny został przeniesiony do służby celnej na mocy ustawy „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”. Tym bardziej, że tożsame zadania obecnie 

wykonywane przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej były wykonywane przez te 

same osoby jako funkcjonariusze Służby Celnej, a poprzednio jako pracownicy Szczególnego 

Nadzoru Podatkowego
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Szanowny Panie Ministrze  

W świetle trwających w Sejmie RP prac w Komisji Administracji i Spraw 

Wewnętrznych nad zmianami do Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy…  

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Krajowej Administracji Skarbowej  

wnosi o podjęcie działań w celu ich zmiany w zakresie wliczenia wszystkim 

funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej jako okresy równorzędne ze służbą, stażu pracy  

w Służbie Cywilnej przynajmniej od dnia 15 września 1999 roku tj. wejścia w życie Ustawy 

z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej.  

 

 

 

                                                       Z wyrazami szacunku 

                        Z-ca Przewodniczącego  

             Zarządu Krajowego OZZ KAS 

                

                               Eugeniusz Poleszak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


