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Szanowna Pani Minister

W nawiązaniu do spotkań z Kierownictwem KAS w dniach: 7 listopada 2019 r., 13
stycznia 2020 r. oraz 3 marca 2020 r., spotykając się poprzednio z przychylnością i
zrozumieniem Kierownictwa KAS w zakresie wliczenia byłym pracownikom Szczególnego
Nadzoru Podatkowego okresu pracy w Służbie Cywilnej do okresu służby w Służbie Celnej,
tym samym zaliczeniem tego stażu do uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy, Zarząd
Krajowy OZZKAS wnosi o zapoczątkowanie prac nad wprowadzeniem zmian w ustawie o
KAS i przyjęcia niektórych rozwiązań prawnych analogicznie jak w przypadku Straży
Marszałkowskiej. Również 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 i w służbie, 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.
Pani Minister przeniesienie pracowników Szczególnego Nadzoru Podatkowego do Izb
Celnych i Urzędów Celnych nastąpiło 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. Nr 137 poz.
1302).
Jednocześnie
wprowadzono
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, 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”. Analogicznie w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku „o Służbie
Celnej” (Dz.U. Nr 168 poz. 1323) art. 99 ust. 8 stanowi: „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”.
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Przytoczone przepisy jednoznacznie wskazują, że okresy stażu pracy są wliczane do
okresu służby. W naszym przekonaniu błędne i niesprawiedliwe jest wyeliminowanie tej
grupy funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, wywodzących się ze Szczególnego Nadzoru
Podatkowego z możliwości korzystania w takim samym zakresie z uprawnień
przysługujących pozostałym funkcjonariuszom, w szczególności, że tożsame zadania,
należące do szeroko rozumianych „zadań policyjnych”, wykonywali jako pracownicy
Szczególnego Nadzoru Podatkowego, jako funkcjonariusze Służby Celnej i wykonują je jako
funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej.
Przedstawiciele Zarządu Krajowego podczas procedowania ustawy włączającej
funkcjonariuszy Służby Celnej do systemu emerytur służb mundurowych brali czynny udział
w posiedzeniach Komisji Sejmowej i Komisji Senackiej, dlatego wiemy, że praktycznie
ostatniego dnia nastąpiło wyeliminowanie tej grupy osób
z równego traktowania
funkcjonariuszy, dzieląc na funkcjonariuszy pierwszej i drugiej kategorii. Starano się nam
tłumaczyć, że zaliczenie stażu pracy do okresu służby w świetle Ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy… determinuje data otrzymania Aktu Mianowania.
W naszym przekonaniu to niezasadne tłumaczenie zostało już złamane, w
szczególności w przypadku Straży Marszałkowskiej, której pracownicy nie posiadali aktów
mianowania, pomimo to zaliczono im staż pracy do okresu służby w zakresie uprawnień
emerytalnych funkcjonariuszy.
Wiemy, że sytuacja może rozwiązać się sama...? Z posiadanych informacji wynika, że
w 2003 r. z Urzędów Kontroli Skarbowej do Izb i Urzędów Celnych zostało przeniesionych
1544 osoby, natomiast na początku 2019 r. z tych osób służbę pełniło zaledwie ok. 400
funkcjonariuszy SCS. Być może w obecnej chwili problem ten dotyczy tylko ok. 300 osób.
Pani Minister w zakresie uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby CelnoSkarbowej prosimy o równe traktowanie, nie dzielenia na funkcjonariuszy na lepszych i
gorszych, i naprawienie tej niesprawiedliwości jaka spotyka w tym zakresie byłych
pracowników Szczególnego Nadzoru Podatkowego, wnosimy o wliczenie wszystkim
funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, w tym byłym pracownikom Szczególnego
Nadzoru Podatkowego okresy zatrudnienia od dnia 15 września 1999 roku tj. wejścia w życie
Ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej.

Z wyrazami szacunku
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