
 

 

Druk nr 2895-A   

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 
KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH   

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach  
i izbach skarbowych oraz niektórych innych 
ustaw (druk nr 2739) 

 

Sejm na 80 posiedzeniu w dniu 26 listopada 2014 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 
regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2895 
do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych 
w drugim czytaniu. 

Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 
27 listopada 2014 r. 

 
wnosi: 

 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

1) w art. 1 w pkt 28 lit. b nadać brzmienie: 
„b) uchyla się pkt 11;”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

2) w art. 1 skreślić pkt 36; 
– KP SLD 

– odrzucić 
 

3) w art. 1 w pkt 38 w dodawanym art. 126a po ust. 2 dodać ust. 2a w brzmieniu: 
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„2a. Kandydat ubiegający się o stanowisko kierownicze składa oświadczenie w procesie 
rekrutacyjnym na stanowisko.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 

4) w art. 1 w pkt 38 w dodawanym art. 126a po ust. 2a dodać ust. 2b w brzmieniu: 
„2b. Oświadczenia osób na wyższych stanowiskach kierowniczych oraz stanowiskach 

dyrektorów departamentów w Ministerstwie Finansów i naczelników wydziałów 
publikuje się na zasadach przewidzianych dla oświadczeń majątkowych.”; 

– KP PiS 
– odrzucić 

 
5) w art. 1 skreślić pkt 43; 
– KP PiS  
– KP SLD 

– odrzucić 

 

6) w art. 1 po pkt 47 dodać pkt 47a w brzmieniu: 
„47a) po art. 165 dodaje się art. 165a–165f w brzmieniu: 

„Art. 165a. 1. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia 
posiada co najmniej 25 lat służby i osiągnął wiek 55 lat, przysługuje, na 
zasadach określonych w niniejszej ustawie, świadczenie emerytalne, 
zwane dalej „emeryturą celną”. 

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 wypłaca się z budżetu państwa na 
wniosek funkcjonariusza zwolnionego ze służby. 

Art. 165b. 1. Emerytura celna jest świadczeniem przysługującym funkcjonariuszowi do 
osiągnięcia wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

2. Po osiągnięciu tego wieku emerytura celna jest nadal wypłacana jedynie w 
sytuacji, gdy wysokość świadczenia emerytalnego uzyskanego przez 
funkcjonariusza na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1 oraz ustawy 
o emeryturach kapitałowych, jest niższa niż wysokość pobieranej emerytury 
celnej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, emerytura celna jest wypłacana w 
wysokości stanowiącej różnicę między dotychczasową wysokością 
emerytury celnej, a wysokością świadczenia emerytalnego uzyskiwanego 
na podstawie ustaw, o których mowa w ust. 2. 

Art. 165c. 1. Podstawę wymiaru emerytury celnej stanowi średnie uposażenie, o którym 
mowa w art. 146, obliczone na podstawie wysokości uposażenia 
otrzymywanego przez funkcjonariusza we wskazanych przez niego 
kolejnych 10 latach służby. 
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2. Wysokość emerytury celnej wynosi 60% podstawy jej wymiaru i wzrasta 
o: 

1) 1,5% podstawy wymiaru – za każdy dodatkowy rok służby po 
uzyskaniu 25 letniego stażu służby; 

2) 1,5% podstawy wymiaru – za każdy rok służby w oddziałach 
zwalczania przestępczości lub oddziałach celnych usytuowanych na 
zewnętrznej granicy Unii Europejskiej; 

3) 2,5% podstawy wymiaru – za każdy rok służby funkcjonariusza, który 
ukończył 55 lat. 

3. Wysokość emerytury celnej nie może wynosić więcej niż 75% podstawy jej 
wymiaru. 

4. Do okresu służby funkcjonariusza Służby Celnej zalicza się okres służby lub 
pracy w administracji celnej oraz podatkowej liczony od 1 stycznia 1983 r. 

Art. 165d. Emerytura celna oraz podstawa jej wymiaru podlega waloryzacji na 
zasadach i w terminach określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  

Art. 165e. W przypadku śmierci funkcjonariusza, który ma ustalone prawo do 
emerytury celnej, przed osiągnięciem wieku emerytalnego, o którym mowa w 
art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, najbliższej rodzinie funkcjonariusza należą się odpowiednio 
świadczenia przewidziane w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia te są finansowane bezpośrednio z 
budżetu państwa.  

Art. 165f. 1. W sprawach dotyczących emerytury celnej, nieuregulowanych w ustawie, 
odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

2. Przepisy ustawy mają zastosowanie do funkcjonariuszy Służby Celnej 
urodzonych po 31 grudnia 1948 r.”;”; 

– KP SLD 
– odrzucić 

 
7) skreślić art. 2. 
– KP PiS 

– odrzucić 

 
Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r. 
 
 
   Przewodnicząca Komisji 
 Sprawozdawca  Finansów Publicznych 
 
 
 
 (-) Konstanty Oświęcimski  (-) Krystyna Skowrońska 



· .. · .. 

Warszawa, H listopada 2014 r. 

Minister 
Spraw Zagranicznych 

. OPUE.920.707.2014/18 /ag 

dot.: FPB-DlS.,-593-1.4 i. 27.11.2014 r. 

Pani 
Krystyna Skowrońska 
Przewodn-icząca 

KOmisji Finansów PublłcZnych · 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

. Opinia . . . 
o żgodności z prawem Unii Europejskiejpoprawek ujętych w dodatkowym sprowozdati#u 
Komisji Finons6w Publicznych (druk nr 289$-A) o>rzqdowym pJ:ojekde ~o ~lł'łlon~ 
ustowy o Siułbie Celnej, ustawy o unędach i izbąch slcorbóWych omz niekt6ryeh Jnnfd, 

ustaw, wyrażona przez.ministra właśdweco do ~praw członkostWa Rzec:zW)C)5pOiitej·· ·. 
flolskiej w Unii EurOpejskiej· 

Szanowno Poni Prz~wodnicząca, 

~ związku z przedłożonym dodatkowym sprawozdaniem Komisji pozwalam sobie wyraZić ; 
poniższą opinię. . • 

Poprawki 1-7 ujęte w dodatkowym sprawozdaniu Kmnisji nie .są sprz~ne z prawem Unii 
Europejskiej. · 

Do wiadomości: 
Pan Mateusz Szczurek 
Minister Finansów 

Z poważaniem 

•·.· .. : ... • 
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