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Wysłano wyłącznie drogą elektroniczną

Bydgoszcz, 3 marca 2020 r.

Pani Ilona Kowalska
Dyrektor Departamentu Organizacji
i Współpracy Międzynarodowej
Krajowej Administracji Skarbowej

W nawiązaniu do spotkania w dniu 24 lutego 2021 r. Kierownictwa KAS
z przedstawicielami związków zawodowych działających w Krajowej Administracji
Skarbowej, na którym omawiano zmiany w zakresie uprawnień emerytalnych wynikających
z 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, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej,
Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2020 r. poz. 723),
Zarząd Krajowy OZZKAS wnosi o uwzględnienie uwag ujętych w dołączonym do pisma
formularzu zgłoszonych uwag do projektu z dnia 5 października 2020 r. ustawy o zmianie
ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.
Wyżej wymieniony projekt normalizuje sytuację grupy funkcjonariuszy Służby CelnoSkarbowej, byłych pracowników urzędów kontroli skarbowej przyjętych do Służby CelnoSkarbowej na podstawie art. 150 ustawy o KAS z 2016 r., realizujących w przeszłości zadania
m.in. „wywiadu skarbowego” poprzez uznanie zatrudnienia w tych komórkach, jako okresy
równoważne ze służbą w rozumieniu ww. ustawy z dnia 18 lutego 1994 r., na co
jednoznacznie wskazuje propozycja zmiany gdzie w art. 150 po ust. 8a dodaje się 8b
w brzmieniu: „8b. Okresy stażu pracy w służbie cywilnej w jednostkach organizacyjnych
podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych
realizujących zadania, o których mowa w art. 11g, art. 36 i art. 38 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28
września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. Z 2016 r. poz. 720 i 1165) są traktowane, jako
równorzędne ze służbą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy....”. Proponowane wyrównanie uprawnień
emerytalnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy…(Dz.U. z 2020 r. poz. 723) w naszej ocenie jest jak
najbardziej zasadne. Nie zgadzamy się natomiast na wyłączenie z takiego rozwiązania byłych
pracowników urzędów kontroli skarbowej zatrudnionych w ówczesnych komórkach
szczególnego nadzoru podatkowego. Przyjmując za kryterium zasadności objęcia byłych
pracowników wywiadu skarbowego „policyjny” charakter wykonywanych zadań – notabene
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– bezsporny, nie sposób zaznaczyć, iż byli pracownicy SzNP także wykonywali zadania
policyjne. Zadania w zakresie rozpoznawania, wykrywania, zapobiegania i zwalczania
przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych oraz ścigania ich sprawców, chociażby
w zakresie określonym w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy
(Dz.U. z 2020 r. poz. 19), np. w zakresie zwalczania przestępczości paliwowej na podstawie
art. 73a. § 1 ww. ustawy, który stanowi:, „Kto w użyciu wyrobu akcyzowego zmienia jego
przeznaczenie, w szczególności używa oleju opałowego, jako oleju napędowego, przez co
naraża podatek akcyzowy na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych
albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie”. Potwierdzeniem tego
jest fakt, iż w 2003 roku, z chwilą włączenia pracowników Szczególnego Nadzoru
Podatkowego w struktury ówczesnej Służby Celnej zostały przejęte i przekazane do realizacji
właśnie pracownikom SzNP zadania o charakterze policyjnym, które wykonywane są do
chwili obecnej.
Utrzymywanie i wprowadzanie podwójnych standardów dla poszczególnych grup
funkcjonariuszy, wywodzących się urzędów kontroli skarbowej, tworzenie podziałów
na lepszych i gorszych, na tych, którym zalicza się lata realizacji zadań policyjnych w byłych
UKS jako równorzędne ze służbą w rozumieniu ustawy zaopatrzeniowej i tych, którym zadań
policyjnych nie zalicza się, na tych, którym zaliczono staż pracy przy wykonywaniu zadań
przypisanych do Służby Celnej pomimo nie posiadania aktów mianowania do służby i tych,
którym tego stażu nie zaliczono, pomimo że zadania przypisane dla Służby Celnej
wykonywali od 1 września 2003 r., rodzi poważne zastrzeżenia, co do jednakowego
traktowania ww. funkcjonariuszy i naraża Krajową Administrację Skarbową na szereg
zarzutów, w tym zarzut dyskryminowania.
w imieniu Zarządu Krajowego
z wyrazami szacunku
Przewodniczący
Zarządu Krajowego OZZ KAS
Robert Sadowski

Załącznik nr 1 - Formularzu zgłoszonych uwag.
Do wiadomości :
a) Magdalena Rzeczkowska – Szef KAS
b) Dominik Brodziak – Zastępca Dyrektora
c) Andrzej Adamiak- Naczelnik Wydziału
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