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Funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego        Katowice, dn. 19 maja 2017 r. 
w Katowicach, 
byli pracownicy 

Wydziału Wywiadu Skarbowego oraz Wydziału Realizacji 

Urzędu Kontroli Skarbowej 

w Katowicach 

 

 

 

Pan 

Stanisław KARCZEWSKI 

Marszałek Senatu 

Rzeczpospolitej Polskiej 

 

 

 W związku z trwającym procesem legislacyjnym dotyczącym zmian w ustawie  

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 zwracamy się z prośbą o poparcie kwestii 

zaliczenia do okresu służby w Służbie Celno-Skarbowej okresu zatrudnienia  

w Wywiadzie Skarbowym oraz w Wydziałach Realizacyjnych (tj. w komórkach  

kontroli skarbowej realizujących zadania o charakterze typowo „policyjnym”, określone  

w art. 11a – 11g oraz art. 36 – 37a ustawy z dnia 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej –  

tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 720 z późn. zm.). 

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 39/13), aktualnie 

procedowane zmiany w przywołanej na wstępie ustawie mają na celu włączenie  

do tzw. „systemu uposażenia emerytalno-rentowego służb mundurowych” funkcjonariuszy 

byłej Służby Celnej oraz obecnie powstającej (w związku z wejściem w życie ustawy  

o Krajowej Administracji Skarbowej) Służby Celno-Skarbowej, przy czym funkcjonariuszom 

wspomnianej Służby Celno-Skarbowej do okresu służby zaliczony ma zostać jedynie okres 

służby w byłej Służbie Celnej. Tymczasem, nie uwzględnia się okresów dotychczasowego 

zatrudnienia m.in. we wspomnianym Wywiadzie Skarbowym oraz w Wydziałach 

Realizacyjnych kontroli skarbowej. 

Zgodnie z sentencją przywołanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, funkcjonariusze 

Służby Celnej, którzy wykonywali czynności zbliżone do czynności policyjnych winni zostać 

objęci zaopatrzeniem emerytalnym na zasadach dotyczących służb realizujących podobne 

zadania. 
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Niestety, analogiczna sytuacja nie ma miejsca w odniesieniu do pracowników wskazanych 

powyżej wyspecjalizowanych komórek byłej kontroli skarbowej, realizujących zadania  

o typowo policyjnym charakterze. 

Stan taki powoduje, że na skutek literalnego podejścia do uzasadnienia wyroku TK  

byli funkcjonariusze celni znajdą się w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku  

do pracowników tego samego resortu (resortu finansów) również wykonujących „zadania 

policyjne”, obecnie wspólnie z nimi pełniących służbę w strukturach nowopowstającej Służby 

Celno-Skarbowej (niejednokrotnie w tych samych komórkach organizacyjnych). 

Naszym zdaniem, istnieje wiele argumentów uzasadniających zastosowanie szerszej 

interpretacji przedmiotowego wyroku TK (per analogia) i uwzględnienie w obecnie 

procedowanej ustawie 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, poza funkcjonariuszami byłej Służby Celnej, 

także przynajmniej pracowników Wywiadu Skarbowego oraz Wydziałów Realizacyjnych. 

Za powyższym, zwłaszcza w odniesieniu do Wywiadu Skarbowego, w naszej ocenie 

przemawiają m.in. następujące okoliczności: 

 Wywiad Skarbowy, faktycznie działający od 1998 r., prowadził czynności w zakresie 

identycznym jak inne służby mundurowe/specjalne (Policja, ABW, CBA, SG, SKW, SWW 

i inne), w tym przede wszystkim czynności o charakterze operacyjno-rozpoznawczym, 

takie jak m.in.: 

 współpraca z osobowymi źródłami informacji, 

 technika i obserwacja, 

 kontrola operacyjna, 

 przesyłka niejawnie nadzorowana, 

 informatyka śledcza, 

 analiza kryminalna, itd.; 

 nabór pracowników Wywiadu Skarbowego prowadzony był na zasadach identycznych  

(a czasami nawet ostrzejszych) jak do innych służb mundurowych/specjalnych – 

obejmował przede wszystkim: 

 dokładne badania lekarskie, 

 testy sprawnościowe, 
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 testy i badania psychologiczne, 

 badania na poligrafie (wariografie), 

 ocenę rękojmi dochowania tajemnicy państwowej o najwyższych klauzulach tajności; 

 zgodnie z zapisami ustawowymi, Wywiad Skarbowy dysponował uprawnieniami  

w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej; 

 Wywiad Skarbowy, co prawda nie był formacją mundurową (w odróżnieniu np. od Służby 

Celnej), jednak jego zadania i sposób działania były identyczne jak innych służb 

mundurowych (np. Policji, Straży Granicznej i inne), a także nieumundurowanych służb 

specjalnych (np. ABW, CBA i inne). Zatem fakt, iż Służba Celna była formacją mundurową 

nie powinien decydować, iż tylko jej funkcjonariuszom powinny przysługiwać uprawnienia 

emerytalne pozostałych służb; 

 Wywiad Skarbowy z formalnego punktu widzenia nigdy nie był służbą, lecz system pracy 

w tej formacji opierał się na takich samych zasadach jak w innych służbach, czyli bazował 

na podległości, dyscyplinie i pełnej dyspozycyjności, a także cechował się działaniem  

w warunkach uciążliwych, często niebezpiecznych i pod obciążeniem silnego stresu.  

Dodatkowo, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, któremu bezpośrednio podlegał 

Wywiad Skarbowy, corocznie składał sprawozdanie z jego działalności przed Sejmową 

Komisją Służb Specjalnych; 

 Wywiad Skarbowy, zgodnie z zapisami ustawowymi (jako jedyna formacja w strukturze 

resortu finansów), na zasadach partnerskich współdziałał z innymi służbami uprawnionymi 

do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych (Policją, CBŚP, ABW, CBA, SG, 

itd.); 

 Wywiad Skarbowy był znaczącym elementem w walce z przestępczością zorganizowaną, 

która od dłuższego czasu przenosi ciężar swojej głównej aktywności z przestępstw typowo 

kryminalnych na przestępstwa o charakterze ekonomicznym i podatkowym – wielokrotnie 

najpoważniejsze śledztwa dotyczące przestępstw gospodarczych, zakończone sukcesem 

organów ścigania, opierały się na bieżącej ścisłej współpracy  

z Wywiadem Skarbowym;  

 w ramach nowopowstającej Służby Celno-Skarbowej byli pracownicy Wywiadu 

Skarbowego, co do zasady, nadal mają wykonywać czynności służbowe w tym samym 

zakresie co uprzednio (czyli czynności operacyjno-rozpoznawcze). Jednak, do tzw. 

„policyjnych uprawnień emerytalnych” zaliczać im się będzie jedynie okres wykonywania 

tych czynności w strukturach Służby Celno-Skarbowej, natomiast zupełnie 
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nieuwzględniony zostanie okres, kiedy pracę o tym samym charakterze wykonywali  

w ramach zatrudnienia w Wywiadzie Skarbowym. Wyraźnie widać w tym brak 

konsekwencji; 

 nieuwzględnienie okresu pracy w Wywiadzie Skarbowym funkcjonariuszom 

nowopowstającej Służby Celno-Skarbowej, mającym nadal wykonywać czynności 

operacyjno-rozpoznawcze, spowoduje, iż w praktyce pozbawieni oni zostaną możliwości 

skorzystania z przepisów 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 (w zakresie dotyczącym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej)  

z uwagi na fakt, iż wcześniej osiągną oni powszechny wiek emerytalny (obecnie 65 lat), niż 

nabędą prawa emerytalne wynikające z nowelizowanej obecnie ustawy. Natomiast osoby 

nowoprzyjęte do Służby Celno-Skarbowej zostaną od samego początku objęte przepisami 

dotyczącymi służb mundurowych, co w efekcie skutkować będzie dyskryminacją 

dotychczasowych doświadczonych pracowników Wywiadu Skarbowego,  

a tym samym faworyzowaniem osób dopiero rozpoczynających służbę (zwłaszcza w tych 

samych komórkach); 

 wielce prawdopodobna jest sytuacja, że w Służbie Celno-Skarbowej, w tej samej komórce 

realizującej czynności operacyjno-rozpoznawcze, w niedalekiej przyszłości może służyć 

funkcjonariusz mający prawie 20-letni staż pracy w Wywiadzie Skarbowym  

oraz były funkcjonariusz Służby Celnej z podobnym stażem, przy czym ten pierwszy  

do uzyskania uprawnień emerytalnych będzie musiał odsłużyć 25 lat, natomiast ten drugi 

nabędzie takie uprawnienia już po 5 latach; 

 umożliwienie wcześniejszego przejścia na emeryturę funkcjonariuszom służb 

mundurowych/specjalnych, zgodnie z intencją ustawodawcy, miało na celu zapewnienie 

sprawnego działania tych służb – niezaprzeczalnym faktem jest, iż specyficzne warunki  

i charakter służby powodują, że po jakimś czasie jej pełnienia funkcjonariusze stopniowo 

tracą predyspozycje niezbędne do jej dalszego wykonywania (pogorszenie stanu zdrowia, 

obniżenie sprawności fizycznej oraz odporności psychicznej itd., związane zarówno  

z negatywnym wpływem na organizm czynników związanych z pełnieniem służby,  

jak i z wzrastającym wiekiem funkcjonariusza). 

Niezaliczenie do stażu służby w Służbie Celno-Skarbowej okresu pracy w Wywiadzie 

Skarbowym doprowadzi do tego, iż w przyszłości, wśród funkcjonariuszy operacyjnych 
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Służby Celno-Skarbowej funkcjonować będą osoby w bardzo zaawansowanym wieku 

(jak na standardy obowiązujące we wszystkich innych służbach) i o stopniowo 

zmniejszających się predyspozycjach i możliwościach realizowania wymogów służby. 

Natomiast w odniesieniu do Wydziałów Realizacyjnych istotne wydają się następujące 

okoliczności: 

 Wydziały Realizacyjne również wykonywały zadania o typowo „policyjnym” charakterze, 

tożsame zwłaszcza z zadaniami realizowanymi przez Policję i Straż Graniczną (a także 

przez Służbę Celną), w tym m.in. zajmowały się: 

 ochroną fizyczną inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, 

 zabezpieczaniem konwojów,  

 zatrzymaniami, 

 doprowadzeniami,  

 dokonywaniem przeszukań, 

 zatrzymywaniem i kontrolowaniem pojazdów, 

 ujawnianiem nielegalnych towarów, 

 ujawnianiem wykroczeń i nakładaniem mandatów karnych; 

 były to komórki o ewidentnie zmilitaryzowanym charakterze, których kompetencje 

opierały się przede wszystkim na ustawowych uprawnieniach do stosowania środków 

przymusu bezpośredniego oraz broni palnej. Komórki te od samego początku wyposażone 

były w broń służbową (zarówno krótką, jak i długą), a także w szeroki asortyment 

wyposażenia specjalnego; 

 pracownicy Wydziałów Realizacyjnych posiadali umundurowanie, a także wykorzystywali 

oznakowane pojazdy służbowe o statusie pojazdów uprzywilejowanych (tzw. 

„radiowozy”); 

 nabór pracowników także do Wydziałów Realizacyjnych prowadzony był na zasadach 

zbieżnych z zasadami naborów do innych służb – obejmował głównie: 

 dokładne badania lekarskie, 

 testy sprawnościowe, 

 psychologiczne badanie predyspozycji, 

 badania na poligrafie (wariografie), 

 ocenę rękojmi dochowania tajemnicy państwowej o najwyższych klauzulach tajności; 

 praca w Wydziałach Realizacyjnych wiązała się z działaniem w warunkach uciążliwych, w 

sytuacjach stresogennych, charakteryzujących się dużą dynamiką oraz związanych  
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z dużym wysiłkiem fizycznym, przy jednoczesnym bezpośrednim narażeniu zdrowia,  

a nawet życia; 

 pracownicy Wydziałów Realizacyjnych często współdziałali z funkcjonariuszami  

innych służb, realizując wspólne zadania oraz przedsięwzięcia; 

 do zadań pracowników Wydziałów Realizacyjnych należało m.in. prowadzenie działań, 

które w innych służbach realizowane są przez wyspecjalizowane jednostki 

antyterrorystyczne (wymagających specjalistycznego przygotowania sprawnościowo-

kondycyjnego, jak i taktycznego); 

 do zadań pracowników Wydziałów Realizacyjnych należały również czynności częściowo 

zbieżne z zakresem zadań tzw. „grup mobilnych” Służby Celnej; 

 w ramach nowopowstającej Służby Celno-Skarbowej byli pracownicy Wydziałów 

Realizacyjnych kontroli skarbowej, co do zasady, nadal mają wykonywać czynności 

służbowe w tym samym zakresie co uprzednio. Jednak, do tzw. „policyjnych uprawnień 

emerytalnych” zaliczać im się będzie jedynie okres wykonywania tych czynności  

w strukturach Służby Celno-Skarbowej, natomiast zupełnie nieuwzględniony zostanie 

okres, kiedy pracę o tym samym charakterze wykonywali w ramach zatrudnienia  

w Wydziałach Realizacyjnych kontroli skarbowej; 

 w ramach służby w strukturach nowopowstającej Służby Celno-Skarbowej,  

byli pracownicy Wydziałów Realizacyjnych kontroli skarbowej służyć mają wspólnie  

(w tych samych komórkach) z byłymi funkcjonariuszami Służby Celnej, przy czym  

tylko tym drugim zaliczony do stażu służby zostanie okres wcześniejszej służby,  

mimo, iż niejednokrotnie w jej ramach realizowali oni taki sam zakres obowiązków,  

jak pracownicy Wydziałów Realizacyjnych kontroli skarbowej; 

 niezaliczenie do stażu służby w Służbie Celno-Skarbowej tym funkcjonariuszom  

okresu pracy w Wydziałach Realizacyjnych kontroli skarbowej doprowadzi do tego,  

iż w przyszłości, wśród funkcjonariuszy Wydziałów Realizacyjnych Służby Celno-

Skarbowej funkcjonować będą osoby w bardzo zaawansowanym wieku (jak na standardy 

obowiązujące we wszystkich innych służbach) i o stale zmniejszających się 

predyspozycjach i możliwościach realizowania wymogów służby. 

Dodatkowym aspektem ewentualnego rozszerzenia aktualnie procedowanych zmian  

w przedmiotowej ustawie na byłych pracowników Wywiadu Skarbowego oraz Wydziałów 

Realizacyjnych jest fakt, iż dotyczyłoby ono stosunkowo niewielkiej, w skali całego kraju, 
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grupy funkcjonariuszy (szacunkowo poniżej 500 osób), w związku z czym nie stanowiłoby 

znaczącego obciążenia dla Budżetu Państwa. 

 

 Poza powyższym, jesteśmy przekonani, iż w przypadku nie uwzględnienia naszych 

sugestii na obecnym etapie prac nad przedmiotową ustawą, jeśli wystąpilibyśmy  

w przyszłości ze stosownym wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego,  

to najprawdopodobniej podzieliłby on nasze stanowisko, wydając wyrok zbieżny  

z rozstrzygnięciem dotyczącym funkcjonariuszy byłej Służby Celnej, co z kolei 

spowodowałoby konieczność ponownego przeprowadzenia procedury związanej  

z wprowadzeniem postulowanych przez nas obecnie zmian do 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. 

 

Mając na względzie wyżej przedstawione argumenty, a przede wszystkim z uwagi  

na fakt, iż dotychczas proponowany zakres zmian w ustawie, które ewidentnie uprzywilejowują 

jedynie część funkcjonariuszy nowych służb celno-skarbowych, wiąże się  

z naruszeniem zasady równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji (art. 32 Konstytucji RP), 

zwracamy się z prośbą o uwzględnienie przedstawionej przez nas propozycji  

i wniesienie przez Senat odpowiednich poprawek do projektu 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. 

 

 

Byli pracownicy Wywiadu Skarbowego oraz Wydziału Realizacji 

Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, 

obecnie zatrudnieni w Śląskim Urzędzie Celno-Skarbowym 

w Katowicach 


