
 

ZWIĄZEK ZAWODOWY  
SZCZEGÓLNEGO NADZORU PODATKOWEGO I AKCYZY  
 

ZARZĄD KRAJOWY  
 

KRS: 0000032759, REGON: 977929305, NIP: 929-16-80-256, www. akcyza.org.pl 

_________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

Adres do doręczeń: Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej  
ul. Celników Polskich 21, 21-500 Biała Podlaska 

e-mail: ireneusz.grabowski@bpd.mofnet.gov.pl; tel.: (83) 376-40-26 (25), kom.: 515-251-036 

Nasz znak: ZK – 5/5/2017 Biała Podlaska, 23 maja 2017 r. 
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Pan Senator 

Grzegorz Bierecki 

Przewodniczący Komisji  

Budżetu i Finansów Publicznych 

Senat RP 
 

 

 

 
 

Szanowny Panie Przewodniczący 
 

 W imieniu Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Szczególnego Nadzoru 

Podatkowego i Akcyzy zwracam się do Pana o uwzględnienie w toku posiedzenia 

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 26 maja br. 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). 

 

 

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Przewodniczący Zarządu 
/-/  

Ireneusz Grabowski 
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Poprawka do ustawy 

 

z dnia 11 maja 2017 roku „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 nr 506) 

 

Poprawka nr 1 

Proponuję dokonanie zmian w art. 1 pkt 8 ustawy, dotyczącej zmiany brzmienia art. 12 

ust 2 i 3. 

 

Art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

Skarbowej wymagane jest ukończenie 55 lat życia.” 

Art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Funkcjonariusz Służby Celnej lub funkcjonariuszy 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 

Wprowadzenie dodatkowego kryterium 5 lat stażu służby przy wykonywaniu określonych 

zadań jest wyjątkowo nieuzasadnione i różnicujące funkcjonariuszy celnych w stosunku do 

funkcjonariuszy innych służb mundurowych, w pragmatykach, których nie występują tego 

typu regulacje. Z uwagi na specyfikę służby funkcjonariuszy celnych, zmienność i złożoność 

realizowanych zadań praktycznie niemożliwe jest bezsporne i obiektywne określenie, kto  

i w jakim okresie i na jakim stanowisku (komórce) realizował konkretne zadania.  

Proponowane obostrzenie w żaden sposób nie wytrzymuje także argumentów i obaw strony 

rządowej o możliwość zwiększonych odejść na emeryturę gdyż w praktyce będzie dotyczyć 

jedynie bardzo niewielkiej grupy funkcjonariuszy, w praktyce wyłącznie w grupie 

funkcjonariuszy „ucywilnionych”, z których i tak znaczna część z racji wieku 55+ 

ewentualne pełne uprawnienia emerytalne uzyskałaby najwcześniej w roku 2027, a więc 

później niż świadczenia z systemu powszechnego. W tej sytuacji dodatkowe kryterium 5 lat 

stażu ma jedynie charakter dyskryminujący i nie spełnia wymogów zrównania uprawnień  

i jednakowego traktowanie wszystkich funkcjonariuszy celnych.   
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Poprawka do ustawy 

 

z dnia 11 maja 2017 roku „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 nr 506) 

 

Poprawka nr 2 

Proponuję dokonanie zmian w art. 1 ustawy, poprzez dodanie pkt 9a 

 

w art.13 ust.1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5. okresy zatrudnienia w organach administracji skarbowej i Służbie Celnej liczone 

od dnia 1 lipca 1999 roku w stosunku do członków Korpusu Służby Cywilnej którzy weszli  

w skład Służby Celnej na mocy ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o utworzeniu 

Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania 

i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U.2003.137.1302).” 

 

Uzasadnienie 

 

Obywatelski projekt ustawy będący odpowiedzią na orzeczenie TK z dnia 3 marca 2015 

roku sygn. akt K39/13 wychodzący jednocześnie naprzeciw oczekiwaniom funkcjonariuszy 

Służby Celnej w zakresie nabycia uprawnień emerytalnych adekwatnych do pozostałych 

służb mundurowych określił w art. 1 pkt, 8 konieczność uznania, jako równorzędne ze służbą 

w Służbie Celnej okresów zatrudnienia w administracji skarbowej i Służbie Celnej  

w stosunku do członków korpusu służby cywilnej, (w głównej mierze byłych pracowników 

Szczególnego Nadzoru Podatkowego Urzędów Kontroli Skarbowej), którzy weszli w skład 

Służby Celnej na mocy cytowanej ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku. W treści 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 także, iż stosowną i konsekwentną regulację potwierdzającą konieczności zaliczenia lat 

pracy w służbie cywilnej do lat służby znajdujemy także w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 

roku „o Służbie Celnej” (Dz. U. 2013 r. poz. 1404 ze zm.). 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”.   

Zasadność wprowadzenia poprawki wynika  zatem z konieczności zrównania uprawnień  

i jednakowego traktowania byłych  członków korpusu służby cywilnej wykonujących  

w przeszłości zadania policyjne identyczne dla funkcjonariuszy celnych. 
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Poprawka do ustawy 

 

z dnia 11 maja 2017 roku „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 nr 506) 

 

Poprawka nr 3 

Proponuję dokonanie zmian w art. 22 ust. 2 ustawy, poprzez skreślenie wyrazów 

 

w art.22 ust.2 skreśla się wyrazy „ oraz w art. 99 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia  

2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1799 i 1948)” 

 

Uzasadnienie 

 

Konieczność wykreślenia wyrazów wynika z treści zaproponowanej poprawki do  

art. 1 (poprawka nr 2). 

Ponadto, ustawa „o Służbie Celnej” z dnia 27 sierpnia 2009 roku wprowadziła szeroki 

katalog zadań które mogły być realizowane wyłącznie przez funkcjonariuszy celnych 

włączając do niego  dotychczasowe zadania realizowane przez członków korpusu służby 

cywilnej (np. w komórkach dozoru, dawnego szczególnego nadzoru podatkowego). 

Niezasadne byłoby zatem nie uznanie  jako okresu pełnienia służby, ani okresów 

równorzędnych ze służbą całego okresu w którym te zadania były realizowane, tym bardziej, 

że art. 99 ust. 8 ww ustawy 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”.   

 

 

 
 

 
 


