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POPRAWKA  

do uchwalonej przez Sejm w dniu 11 maja 2017 r.  

i przekazanej Senatowi RP do rozpatrzenia  

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) – dalej „USTAWA” 

 

1. Art. 1 pkt 9) USTAWY otrzymuje brzmienie:  

 

9)  w art.13 w ust. 1:  

 

a)  wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„Jako równorzędne ze służbą 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 i w Służbie Więziennej traktuje się:”  

 

b)  po pkt 4) dodaje się pkt 5) i 6) w brzmieniu:  

„5) okresy służby w charakterze funkcjonariusza Inspekcji Celnej, 

6) okresy zatrudnienia w Urzędzie Kontroli Skarbowej lub Ministerstwie Finansów 

przy wykonywaniu obowiązków służbowych w komórkach organizacyjnych, o 

których mowa w art. 11g ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o 

kontroli skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 8, poz. 65 ze zm.) oraz w komórkach 

organizacyjnych, zajmujących się wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 38 

ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004 r. 

nr 8, poz. 65 ze zm.)”   

 

2. W art. 20 pkt 1) USTAWY po lit. b) dodaje się lit. c) w brzmieniu: 

 

c)  po ust. 8a dodaje się ust. 8b w brzmieniu:  
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„8b. Przepis ust. 8a nie dotyczy okresów służby w charakterze funkcjonariusza 

Inspekcji Celnej oraz okresów zatrudnienia w Urzędzie Kontroli Skarbowej lub 

Ministerstwie Finansów przy wykonywaniu obowiązków służbowych w komórkach 

organizacyjnych, o których mowa w art. 11g ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 28 

września 1991r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004r. nr 8, poz. 65 ze zm.) oraz w 

komórkach organizacyjnych, zajmujących się wykonywaniem zadań, o których mowa 

w art. 38 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz. U. z 

2004r. nr 8, poz. 65 ze zm.)”   

 

3. W art. 22 USTAWY: 

 

a) w ust. 2 słowa „w art. 150 ust. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.),” skreśla się. 

 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Funkcjonariuszowi Służby Celnej i funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej 

okresy, o których mowa w art. 150 ust. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o 

Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) nie są traktowane 

jako okresy służby, ani okresy równorzędne ze służbą w rozumieniu ustawy 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, Służby Celno-

Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Funkcjonariuszowi Służby Celnej i funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej 

okresy, o których mowa w art. 150 ust. 8b ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o 

Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) są traktowane jako 

okresy równorzędne ze służbą w rozumieniu ustawy 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, Służby Celno-Skarbowej i Służby 

Więziennej oraz ich rodzin.” 
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Uzasadnienie 

Składana poprawka dotyczy grupy funkcjonariuszy nowoutworzonej (na podstawie ustawy o 
KAS) Służby Celno-Skarbowej, będących wcześniej funkcjonariuszami Inspekcji Celnej a 
następnie pracownikami wyodrębnionych komórek organizacyjnych kontroli skarbowej – 
Wydziałów Realizacyjnych oraz Wywiadu Skarbowego oraz prowadzących postępowania 
przygotowawcze.  

Osoby te wykonywały i wykonują nadal zadania polegające m.in. rozpoznawaniu, 
wykrywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw w zakresie obrotu towarowego z 
zagranicą, jak również przestępstw i wykroczeń określonych w Kodeksie Karnym 
Skarbowym oraz na ściganiu ich sprawców. Przy wykonywaniu zadań i w celu ich  realizacji 
osoby te miały i mają prawo do stosowania technik operacyjnych oraz środków przymusu 
bezpośredniego właściwych dla służb policyjnych a nawet antyterrorystycznych (wydziały 
realizacji). Pomimo tego, że od lat posiadają przy wykonywaniu zadań prawo do odrębnego 
umundurowania oraz prawo do używania broni palnej (i to zarówno krótkiej jak i długiej)  - 
przepisy nie traktowały ich jako służby mundurowej i nie przyznawały im w związku z tym 
uprawnień emerytalnych właściwym służbom mundurowym. Pomimo wykonywania zadań i 
posiadaniu uprawnień właściwych służbie mundurowej osoby te były formalnie jedynie 
urzędnikami lub pracownikami korpusu służby cywilnej, zatrudnionymi  w Urzędach Kontroli 
Skarbowej lub Ministerstwie Finansów.    

Obecnie osoby te, jako funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, zostały objęte procedowaną 
aktualnie w Senacie RP ustawą o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy (…) – druk senacki nr 506 (dalej: USTAWA), jednakże jedynie od dnia 
wejścia w życie tej ustawy i przyznania tym osobom statusu funkcjonariuszy służby celno-
skarbowej.  

Jednakże USTAWA nie zalicza tym osobom lat pracy przy wykonywaniu zadań służby 
mundurowej do stażu pracy od którego zależą uprawnienia emerytalne i rentowe. Innymi 
słowy w zakresie uprawnień emerytalnych i rentowych osoby te traktowane są tak jakby 
dopiero teraz, po wejściu w życie ustawy o KAS i zostania funkcjonariuszami służby celno-
skarbowej, rozpoczęły wykonywanie zadań polegających na rozpoznawaniu, wykrywaniu, 
zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw. 

Jest to podejście niesprawiedliwe i dyskryminujące te grupę zawodową. Tym bardziej, że 
USTAWA jednocześnie innym funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, którzy przeszli 
do niej z likwidowanej Służby Celnej, zalicza do stażu, od którego uzależnione są 
uprawnienia emerytalne i rentowe lata wypracowane wcześniej w ramach służby celnej.  

Nowa Służba Celno-Skarbowa, powstała na mocy ustawy o KAS, składa się z dwóch 
kategorii funkcjonariuszy, w zależności od tego jakie funkcje pełnili wcześniej. Jedną 
stanowią funkcjonariusze byłej Służby Celnej, druga byli urzędnicy i pracownicy korpusu 
służby cywilnej. Obie te grupy są w różny w zakresie zaliczenia dotychczasowych lat pracy 
do stażu, od którego zależą uprawnienia emerytalne i rentowe. Byłym funkcjonariuszom 
Służby Celnej lata zostają zaliczone, byłym urzędnikom i pracowniom korpusy służby 
cywilnej tych lat się nie zalicza.   

O ile można zrozumieć generalne pominiecie w tym zakresie większości zatrudnionych 
wcześniej w korpusie służby cywilnej, ponieważ większość tych osób faktycznie nie 
wykonywała zadań przynależnych służbom mundurowym (polegających na rozpoznawaniu, 
wykrywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw); o tyle niezrozumiałe jest pominiecie 
grupy tych urzędników i pracowników którzy w ramach wydzielonych jednostek 
organizacyjnych urzędów Kontroli Skarbowej oraz Ministerstwa Finansów wykonywali 
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właśnie zadania typowe dla służby mundurowej, polegające właśnie na rozpoznawaniu, 
wykrywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw. W stosunku do tej właśnie grupy, 
liczącej w skali kraju ok. 550 osób, przepisy USTAWY są dyskryminujące i naruszają zasade 
równego traktowania wyrażona w art. 32 Konstytucji RP. 

Należy zwrócić uwagę, iż USTAWA procedowana jest w wyniku wydania i w celu 
uwzględnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r. (sygn. K  39/13).  
W wyroku tym TK orzekł iż pominiecie w ustawie emerytalnej funkcjonariuszy Służby 
Celnej, którzy wykonywali zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt 4-6 ustawy z o Służbie Celnej 
(zadania polegające na rozpoznawaniu, wykrywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw) 
było niezgodne z art. 32 Konstytucji.  

Wyrok TK wprost w sentencji dotyczy jedynie funkcjonariuszy Służby Celnej, ponieważ w 
tylko tym zakresie ustawa została zaskarżona. Niemniej jednak z wyroku TK i uzasadnienia 
do niego wynika, że TK za podstawę orzeczenia przyjął nie fakt przynależności do Służby 
Celnej jako takiej, tylko zakres wykonywanych przez funkcjonariuszy zadań i do sposobu ich 
wykonywania, i to właśnie one były kluczowe dla określenia uprawnień osób je 
wykonujących, a w konsekwencji uznania przepisów ustawy emerytalnej za dyskryminujące 
wobec tej grupy. Funkcjonariusze, których dotyczy bezpośrednio wyrok TK wykonywali 
zadania polegające m.in. rozpoznawaniu, wykrywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu 
przestępstw w zakresie obrotu towarowego z zagranicą, jak również przestępstw i wykroczeń 
określonych w Kodeksie Karnym Skarbowym oraz ściganiu ich sprawców, i dlatego – co 
podkreślił Trybunał Konstytucyjny - powinni posiadać uprawnienia emerytalne zgodne z 
uprawnieniami pozostałych służb.  

Warto w tym miejscy przytoczyć fragmenty stanowiska Rady Ministrów RP do projektu 
USTAWY, które zostało przekazane Sejmowi 20 lipca 2016 r.  

Rząd dokonując oceny wyroku TK, również zwracał uwagę, iż:  

• „Trybunał Konstytucyjny opowiedział się za uznaniem podobieństwa pewnych jej 
zadań do zadań policyjnych, odwołując się do „zadań Policji określonych w art. 1 ust. 
1 pkt 3 i 4 ustawy o Policji, której funkcjonariusze m. in. inicjują i organizując 
działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz 
ściganie ich sprawców. Funkcjonariusze Służby Celnej, którzy bezpośrednio 
rozpoznają, wykrywają, zapobiegają i zwalczają określone typy przestępstw i 
wykroczeń wykonują zadania podobne do ustawowych zadań funkcjonariuszy 
Policji.” - cytat ze str. 6 Stanowiska Rządu do projektu USTAWY 

Dalej w stanowisku do projektu USTAWY Rada Ministrów RP stwierdziła, że:  

• „Determinantem zakresu podmiotowego ustawy jest rodzaj wykonywanych zadań 
przez funkcjonariuszy. Są to zadania w zakresie rozpoznawania, wykrywania, 
zapobiegania i zwalczania określonych przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich 
sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celną, a także rozpoznawania, 
wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępstw skarbowych i wykroczeń 
skarbowych oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w ustawie z dnia 10 
września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy. Przyjęcie takiego zakresu podmiotowego 
regulacji i ograniczenia jej do tych funkcjonariuszy, którzy realizują wymienione 
wyżej zadania, implikuje przyznanie uprawnień emerytalnych na „nowych zasadach” 
funkcjonariuszom pełniącym służbę w komórkach zwalczania przestępczości oraz 
komórkach dochodzeniowo-śledczych.  

Przyjmując jednakże założenie, że funkcjonariusze Służby Celnej wykonują zadania w 
wieloetapowym procesie rozpoznawania, wykrywania, zapobiegania i zwalczania 
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określonym wyżej przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców, zasadne 
pozostaje przyjęcie rozwiązania obejmującego systemem zaopatrzeniowym nie tylko 
funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach zwalczania przestępczości i 
komórkach dochodzeniowo-śledczych, ale także funkcjonariuszy oddziałów celnych i 
komórek dozoru, których specyfika służby nie odbiega od służby pełnionej w 
wymienionych komórkach. W oddziałach celnych funkcjonariusze pełnią służbę w 
takich samych warunkach obciążeń fizycznych i psychicznych, jak funkcjonariusze 
wspomnianych komórek organizacyjnych Służby Celnej.” – cytat ze str. 6 i 7 
stanowiska Rządu do projektu USTAWY. 

• „W ocenie Rządu wprowadzenie regulacji prawnych zmierzających do wykonania 
wyroku TK z dnia 3 marca 2015 r. sygn. K 39/13 jest niezbędne.  

Dlatego też Rząd proponuje, aby zgodnie z sentencją wyroku TK, uprawnienia 
emerytalne na nowych zasadach otrzymali jedynie ci funkcjonariusze Służby Celnej, 
którzy wykonują zadania wskazane w wyroku TK, a zatem wymienieni w art. 2 ust. 1 
pkt 4-6 ustawy o Służbie Celnej i spełnią łącznie wymagany okres stażu służby oraz 
osiągną wymagany wiek. 

Wymienione zadania polegają na rozpoznawaniu, wykrywaniu, zapobieganiu i 
zwalczaniu określonych przestępstw i wykroczeń oraz przestępstw skarbowych i 
wykroczeń skarbowych oraz ściganiu ich sprawców. Z uwagi na podobieństwo zadań 
wykonywanych przez funkcjonariuszy Służby Celnej do zadań Policji, określonych w 
art. 1 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o Policji, której funkcjonariusze m.in. inicjują i organizują 
działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz 
zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami 
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, a także wykrywanie 
przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, uzasadnione jest podobne 
traktowanie funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziałach celnych, komórkach 
zwalczania przestępczości oraz komórkach dochodzeniowo – śledczych i komórkach 
dozoru, również w zakresie prawa do zabezpieczenia społecznego funkcjonariuszy 
innych służb mundurowych.” – cytat 7-8 stanowiska Rządu do projektu USTAWY 

 

Przedstawiona poprawka nie zmierza do objęcia dodatkowej formacji przepisami USTAWY. 
Chodzi w niej jedynie o niedyskryminowanie grupy funkcjonariuszy Służby Celno-
Skarbowej, którzy wcześniej w ramach pracy w charakterze funkcjonariuszy Inspekcji Celnej 
a następnie zatrudnienia w Urzędach Kontroli Skarbowej oraz Ministerstwie Finansów 
wykonywali zadania przynależne służbom mundurowym (polegające na rozpoznawaniu, 
wykrywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw).  Osobom tym, pomimo objęcia ich 
przepisami USTAWY jako funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, nie traktuje się 
wcześniejszych okresów zatrudnienia ani jako służby ani jako okresów równoważnych do 
służby dla celów ustalania praw emerytalnych i rentowych objętych USTAWĄ. Tym bardziej, 
że jednocześnie USTAWA zalicza te okresy tym funkcjonariuszom Służby Celno Skarbowej, 
którzy wcześniej byli  funkcjonariuszami Służby Celnej, i to również tym byłym 
funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy nie wykonywali zadań polegających na 
rozpoznawaniu, wykrywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw. 

Proponowana poprawka do USTAWY nie zmierza również do ograniczenia praw innych osób 
objętych USTAWĄ, w szczególności funkcjonariuszy Służby celno-Skarbowej, którzy 
wcześniej byli funkcjonariuszami Służby Celnej. 
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Zmierza ona jedynie do usunięcia nieuzasadnionego dyskryminowania przepisami USTAWY 
funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, którzy wykonywali wcześniej przez lata zadania 
polegające na rozpoznawaniu, wykrywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw w ramach 
zatrudnienia w organach kontroli skarbowej oraz Ministerstwie Finansów. Chodzi o osoby 
zatrudnione w komórkach: 

• Wydziałów Realizacji będącymi strukturą umundurowaną i uzbrojoną realizującą 
zadania w zakresie fizycznego zabezpieczenia niektórych czynności wykonywanych 
przez pracowników Wywiadu Skarbowego oraz Wydziałów/Oddziałów Postępowań 
Przygotowawczych; 

• Wywiadu Skarbowego posiadającego uprawnienia prowadzenia czynności 
operacyjno-rozpoznawczych tożsamych z uprawnieniami Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Policji; 

• Wydziałów/Oddziałów Postępowań Przygotowawczych prowadzących działania 
analogicznie do wydziałów dochodzeniowo–śledczych Policji. 

Brak zaliczenia okresów wykonywania tych zadań przez tych funkcjonariuszy Służby Celno-
Skarbowej do stażu, od którego zależą uprawnienia emerytalne i rentowe tej służby, stanowi 
nieuzasadnioną dyskryminacje oraz narusza zasadę równego tratowania wskazaną w art. 32 
Konstytucji RP.   

O ile sentencja wyroku TK wiąże co do konieczności przyznania szczególnych praw 
emerytalnych funkcjonariuszom Służby Celnej, to nie oznacza to, że pozbawia ona tym 
samym możliwości uwzględnienia również innych grup zawodowych wykonujących zadania 
o takim samym charakterze.  

Skoro USTAWA uwzględnia w zakresie zaliczenia do stażu, od którego zależą uprawnienia 
emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej poprzednia lata wykonywania 
przez nich obowiązków w charakterze funkcjonariuszy Służby Celnej ze względu na 
specyficzny charakter ich pracy, to należałoby tożsame uprawnienia przyznać również tym 
funkcjonariuszom tej samej Służby Celno-Skarbowej, którzy wcześniej byli zatrudnieni w 
wyodrębnionych komórkach podlegających Ministerstwu Finansów, wykonujących takie 
same specyficzne i stresujące czynności, w zróżnicowanych warunkach, przy pełnej 
dyspozycyjności do służby, podległości służbowej, możliwości przeniesienia na inne 
stanowisko służbowe, stałym ryzyku utraty zdrowia i życia z uwagi na wykonywane zadania, 
posiadającym specjalne uprawnienia w związku z wykonywaniem zadań,  w tym związane z 
używaniem broni. Zasady wskazane w wyroku TK winny być pomocnicze w procesie 
tworzenia sprawnie działającego systemu emerytalnego funkcjonariuszy urzędów celno – 
skarbowych, tym bardziej w obliczu nowo zawiązanej Krajowej Administracji Skarbowej. 

Proponowana regulacja USTAWY, dotycząca zaliczenia do okresów uprawniających do 
wcześniejszych świadczeń emerytalnych, uprzywilejowująca jedynie część funkcjonariuszy 
nowo powstałej służby celno-skarbowych wykonujących wspólnie takie same zadania, w 
ramach tych samych struktur, stanowi naruszenie zasady równości wobec prawa i zakazu 
dyskryminacji (art. 32 Konstytucji RP).  

Równe traktowanie oznacza traktowanie osób według jednakowej miary bez zróżnicowań tak 
dyskryminujących, jak i faworyzujących. Niedopuszczalne jest aby różnie traktować 
podmioty znajdujące się w takiej samej lub zbliżonej sytuacji prawej. Zatem jeśli 
funkcjonariusze byłej Służby Celnej jaki i pracownicy byłych Urzędów Kontroli Skarbowej i 
Ministerstwa Finansów mają kontynuować dotychczasowe zadania w ramach nowo powstałej 
Służby Celno-Skarbowej to zróżnicowane traktowanie w zakresie uprawnień emerytalnych 
osób wykonujących tożsame zadania należy uznać za dyskryminujące.  
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W takiej sytuacji, wbrew intencjom ustawodawcy stworzenia jednolitej Służby Celno-
Skarbowej, można spodziewać się powstania formacji o wewnętrznych animozjach i 
antagonizmach, co nie posłuży sprawnemu wykonywaniu nałożonych zadań. 

 

Dlatego tez w oparciu o powyższe, w tym również zasady wskazane w wyroku TK, a także w 
stanowisku Rządu do USTAWY, składa się niniejsza Poprawkę do USTAWY.  

 


