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Szanowny Panie Przewodniczący 

  

W imieniu Komitetu Wykonawczego Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej zwracam się do 

Pana o wsparcie działań zmierzających do wprowadzenia pod obrady Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych w dniu 26.05.2017r. załączonych poprawek do 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 senacki nr 506, druki sejmowe nr 30, 

1521, 1521-A). 

 
W załączeniu: 

 proponowane poprawki wraz z uzasadnieniem 

 

Z poważaniem 

 
z upoważnienia KW FZZSC 

wiceprzewodniczący Federacji ZZSC 
/-/ 

Jacek Kraj 
 

Pan Senator 

Grzegorz Bierecki 

Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów  

Senat RP 
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USTAWA 

z dnia……………….2017 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, Biura Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw ) 

Art. 1. W ustawie 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, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 708) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 1 pkt.8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 12. 1. Emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu 

zwolnienia posiada 15 lat służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie 

Celnej, Służbie Celno-Skarbowej lub w Służbie Więziennej z wyjątkiem funkcjonariusza, który ma 

ustalone prawo do emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, obliczonej z uwzględnieniem okresów służby i okresów z nią równorzędnych. 

2. W przypadku funkcjonariuszy Służby Celnej lub funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 

dodatkowo wymagane jest ukończenie 55 lat życia. 

3. Funkcjonariusz Służby Celnej lub funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, który w dniu 

zwolnienia ze służby, przekształcenia albo wygaśnięcia stosunku służbowego, osiągnął staż służby 15 

lat, ale nie osiągnął wieku 55 lat życia, nabywa prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego wieku, 

niezależnie od przyczyny zwolnienia ze służby, wygaśnięcia czy przekształcenia stosunku 

służbowego.”. 

Uzasadnienie: 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 3 marca 2015 r. (K39/15) nie zawarł wymogu 5 lat wykonywania 

tzw. zadań policyjnych. Poprawka rządowa wprowadzona do „projektu obywatelskiego” jest zatem 

niezgodna z ww. wyrokiem, jak i obowiązującą Konstytucją RP. Należy wskazać, iż w chwili 

wydawania wyroku przez TK funkcjonowała w obiegu prawnym ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o 



Służbie Celnej.  Art.1 tej ustawy stanowi „Ustawa reguluje zadania i organizację Służby Celnej – 

jednolitej umundurowanej formacji, utworzonej w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa 

obszaru celnego Unii Europejskiej, w tym zgodności z prawem przewozu towarów na ten obszar oraz 

wywozu towarów z tego obszaru, a także wykonywanie obowiązków określonych w przepisach 

odrębnych, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego i podatku od gier.” Zatem, każdy podział 

funkcjonariuszy Służby Celnej na „lepszych” i „gorszych” jest dyskryminujący i łamie prawa 

funkcjonariuszy celnych zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2)  w art. 20 wykreśla się pkt 4. 

Uzasadnienie: 

Pozostawienie ust. 2 art 179 ustawy o KAS spowoduje, iż funkcjonariusze wobec, których wydano 

orzeczenie o trwałej niezdolności do służby, nie będą zwalniani ze służby, tylko da możliwość 

przeniesienia funkcjonariusza do służby cywilnej w jednostce Izby Administracji Skarbowej. Należy 

pamiętać, iż art. 1 ust. 4 ustawy o KAS stanowi: ”ilekroć w ustawie jest mowa o „osobach 

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS”, rozumie się przez to pracowników jednostek 

organizacyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt. 2, 3, 6, i 7 oraz pracowników zatrudnionych w 

urzędzie obsługującym Ministra właściwego ds. finansów publicznych wykonujących zadania KAS w 

komórkach organizacyjnych tego urzędu.”. Pozostawienie poprawki rządowej polegającej na 

wykreśleniu ust. 2 w art. 179 ustawy o KAS, spowoduje jawną dyskryminację funkcjonariuszy z 

uwagi na ich stan zdrowia oraz brak możliwości dalszego wykorzystania potencjału i wiedzy 

funkcjonariusza. Ponadto, dyrektor izby administracji skarbowej będzie mógł jedynie zwolnić ze 

służby i skierować na rentę funkcjonariusza. 

 

3) w art. 22 wykreślić ust. 2. 

Uzasadnienie: 

Poprawka rządowa zawarta w ust. 2 art. 22 jest bezspornie niekonstytucyjna ponieważ pozbawia praw 

nabytych przez funkcjonariuszy. Art. 94 ust. 1 ustawy o Służbie Celnej z dnia 24 lipca 1999 r. 

stanowi, iż :” w przypadku, gdy przepisy prawa uzależniają stopień lub stanowisko służbowe, a także 

prawo do świadczenia lub jego wymiar od okresu pełnienia służby, pracownicy, którzy stali się 

funkcjonariuszami celnymi zachowują ciągłość służby dotychczasowego okresu pracy”.  

Ust. 2 „Dotychczasowe okresy zatrudnienia w administracji celnej traktowane są jako pełnienie służby 

w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy.”. Art. 99 ust. 8 ustawy o Służbie Celnej z dnia 27 sierpnia 



2009 r.  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”.  

Bezspornym zatem pozostaje, że ustawodawca określił prawa nabyte dla funkcjonariuszy zarówno w 

ustawie z 1999 r. , jak i w ustawie z 2009 r. dotyczących wszystkich świadczeń bez jakichkolwiek 

wyłączeń. Potwierdzenie tych praw zawarte zostało w ustawie wprowadzającej KAS i ustawie o KAS. 

Natomiast poprawka rządowa doprowadzi do wyłączenia funkcjonariuszy ze świadczeń emerytalnych.  

Niedopuszczalnym zatem pozostaje wybiórcze traktowanie praw nabytych ww. artykułach. Co więcej 

jest skrajnie nie konstytucyjny zapis, gdyż zapisy jednej ustawy (druk 506) nie mogą znosić praw 

nabytych funkcjonariuszy Służby Celnej. Uchwalenie poprawki rządowej do projektu obywatelskiego 

doprowadzi do masowych pozwów sądowych funkcjonariuszy wobec Państwa Polskiego.  

 


