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W nawiązaniu do spotkania "Okrągłego stołu" związków zawodowych, które

odbyło się w dniu 10 czerwca br. poświęconego kwestiom równości, Ogólnopolskie

Porozumienie Związków Zawodowych zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc i

osobiste zaangażowanie Pani Minister poprzez interwencję u Pani Premier w sprawie

sytuacji funkcjonariuszy Służby Celnej, które w OPZZ jest reprezentowane przez

Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP.

Funkcjonariusze celni, jako jedyna grupa zawodowa realizując zadania o

szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa oraz Unii Europejskiej, od

których służba wymaga pełnej dyspozycyjności, pociąga za sobą istotne ograniczenia

w zakresie możliwości dodatkowego zarobkowania oraz ograniczenia innych swobód

i wolności obywatelskich. Służbie tej także towarzyszy także istotne ryzyko

pogorszenia stanu zdrowia, która nie jest objęta ochroną emerytalną właściwą dla
służb mundurowych. Ten stan został uznany za niezgodny z zasadą równości (art. 32

Konstytucji RP) przez Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 3 marca· 2015 roku

(sygn. akt K 39/13).

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności art. l, art. 18a i art. 18b ustawy o

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy z art. 32 Konstytucji w zakresie, w jakim

wśród osób uprawnionych do świadczeń emerytalnych pomijają funkcjonariuszy
Służby Celnej, którzy wykonują zadania określone wart. 2 ust. 1 pkt 4-6 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (dalej: ustawa o Służbie Celnej). W świetle

orzeczenia K 39/13, będącego konsekwencją wieloletnich działań podejmowanych

przez związki zawodowe działające w Służbie Celnej, funkcjonariusze Służby Celnej

powinni zostać objęci ochroną emerytalną właściwą dla innych służb mundurowych,

przewidzianą w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.
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W dniu 19 marca 2015r. został złożony przez Klub Poselski SLD projekt ustawy o

zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (druk sejmowy
3385), mający na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca

2015r. poprzez objęcie funkcjonariuszy Służby Celnej zakresem regulacji ustawy z
dnia 18 lutego 1994r. 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 i Służby

Więziennej oraz ich rodzin (dalej: ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym

funkcjonariuszy).
Niestety, pomimo skierowania projektu do pierwszego czytania w sejmowej

Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Pracy do chwili
obecnej nie rozpoczęto dalszych prac legislacyjnych. Nie został wyznaczony także
termin wspólnego posiedzenia obu komisji" co przy dalszej zwłoce grozi

nieuchwaleniem projektu ustawy w tej kadencji Sejmu. W dniu 9 kwietnia br. odbyło
się spotkanie Prezydiów w/w komisji podczas, którego jednoznacznie określono, że
ten problem powinien być rozstrzygnięty niezwłocznie jeszcze w tej kadencji Sejmu.

Aktualnie funkcjonariusze Służby Celnej należą do powszechnego systemu
ubezpieczeń społecznych i podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i
rentowemu. System ten funkcjonuje w oparciu o zasadę zdefiniowanej składki, która
wiąże wysokość należnej emerytury z wysokością wpłaconych składek. Odłożenie w

czasie momentu przejścia na emeryturę skutkuje zwiększeniem wysokości

świadczenia, formuła ta zachęca do jak najdłuższej aktywności zawodowej. Emeryturę
oblicza się na podstawie ilorazu sumy zwaloryzowanych składek {dla osób

zatrudnionych przed 1999 r. - kapitału początkowego) i średniego dalszego trwania
życia w momencie przejścia na emeryturę. Ustawa o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie uzależnia prawa do emerytury od posiadania
określonego stażu ubezpieczeniowego, a jedynie od osiągnięcia wieku emerytalnego.

Wskutek reformy powszechnego systemu emerytalnego z 2012r. wiek
uprawniający do nabycia emerytury będzie stopniowo podwyższany dla kobiet i
mężczyzn do 67 lat - zmiany te objęły również funkcjonariuszy Służby Celnej.

Funkcjonariusz Służby Celnej pełniący służbę mundurową, cechującą się wysokim
ryzykiem utraty zdrowia, a - co za tym idzie - zdolności do pełnienia służby, może
przejść na emeryturę dopiero po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego tj.

67 lat. Biorąc pod uwagę charakter służby oraz wymagania wobec funkcjonariuszy
Służby Celnej (wysoka sprawność psychofizyczna) pełnienie służby w formacji



mundurowej do osiągnięcia 67 roku życia jest fizycznie niemożliwe, a także - ze
względu na potrzebę ochrony interesu publicznego - niewskazane.

Funkcjonariusze Służby Celnej w aktualnym stanie prawnym pozbawieni są
jakiejkolwiek możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę w razie wystąpienia
niezdolności do służby przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Nie są bowiem - w
przeciwieństwie do wielu innych zawodów wykonujących pracę o szczególnym
charakterze (np. Służba Ochrony Kolei) - objęci regulacją ustawy o emeryturach
pomostowych.

Funkcjonariusze wszystkich innych służb mundurowych, poza Służbą Celną,
objęci są zaopatrzeniowym systemem emerytalnym, w którym świadczenia są
finansowane wprost z budżetu państwa, a ich wysokość uzależniona jest wyłącznie od
długości oraz szczególnych cech służby pełnionej przez danego funkcjonariusza
(system emerytur mundurowych). Funkcjonariusz nabywa prawo do emerytury
mundurowej z tytułu wysługi lat po wykazaniu 15-letniego okresu służby, zgodnie z
art. 12 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy lub 25-letniego w
przypadku funkcjonariuszy przyjętych do służby po dniu 31 grudnia 2012r. Z chwilą
upływu wymaganego okresu wysługi funkcjonariusz uzyskuje prawo do zaopatrzenia
emerytalnego w wysokości 40% podstawy wymiaru emerytury (po 15 latach) albo
60% tej podstawy (po 25 latach). Wysokość świadczeń jest następnie powiększana w
zależności od tego, o ile okres pełnienia służby był dłuższy niż wskazane okresy
minimalne - na zasadach określonych w odpowiednich przepisach o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy.

Projektowane zmiany polegają na rozszerzeniu zakresu podmiotowego ustawy
o zaopatrzeniu funkcjonariuszy oraz objęciu funkcjonariuszy Służby Celnej systemem
emerytur mundurowych. Włączenie tej formacji do systemu zaopatrzeniowego
uzasadnione jest daleko idącym podobieństwem jej celów, zadań, wymagań
stawianych funkcjonariuszom, ich uprawnień i obowiązków, odpowiedzialności
dyscyplinarnej podległości służbowej w stosunku do pozostałych służb
mundurowych, a zwłaszcza Policji. Podobieństwo to potwierdza Trybunał
Konstytucyjny, którego zdaniem: "ustawodawca powierzył Służbie Celnej zadania
podobne do zadań Policji. Do zadań Służby Celnej należy, bowiem również
rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie określonych przestępstw i
wykroczeń. Sytuacja prawna funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy je wykonują jest
podobna do funkcjonariuszy Policji, którym jednocześnie przysługują emerytury z
systemu zaopatrzenia emerytalnego".

Wskutek projektowanej nowelizacji funkcjonariuszom Służby Celnej zapewniony
zostanie poziom zabezpieczenia emerytalnego, oczekiwany od 17 lat - w dniu
30 listopada 1998r. pomiędzy stroną rządową a stroną związkową podpisane zostało



, "

Porozumienie, w którym ustalono, że uprawnienia emerytalne funkcjonariuszy celnych
będą uregulowane ustawowo na poziomie porównywalnym do innych służb
mundurowych np. Straży Granicznej, adekwatny do specyfiki pełnionej przez nich

służby i wykonywanych zadań. Projektowane zmiany zapewnią zrównanie uprawnień

emerytalnych funkcjonariuszy tej formacji w stosunku do funkcjonariuszy pozostałych

służb i położą kres dyskryminującemu zróżnicowaniu ich sytuacji prawnej w zakresie

prawa do zabezpieczenia społecznego.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w
wyeliminowaniu jednego z przykładów nierównego traktowania, grupy zawodowej o

podobnej lub tożsamej pragmatyce służbowej, potwierdzonego wyrokiem Trybunału

Konstytucyj nego.
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Załączniki (dołączono do elektronicznej wersji pisma):
l. Uzasadnienie WYROKU TK z dnia 3 marca 2015 r. (sygn. akt K 39/13)

28/3/A/20l5 Sentencja została ogłoszona dnia 10 marca 2015 r. w Dz. U. poz. 334.

2. Poselski projekt 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, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3385)


