Warszawa, dnia 8 października 2019 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO FINANSÓW
PODSEKRETARZ STANU
ZASTĘPCA SZEFA
KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
Tomasz Słaboszowski
DOS10.105.14.2019
Pan
Sławomir Siwy
Przewodniczący ZZ Celnicy PL
Odpowiadając na pismo Nr ZZ Celnicy PL-75/19 z dnia 2 września 2019 r. dotyczące uchylenia
art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji …..,
(Dz. U. z 2019 r. poz. 288, z późn.zm.), - zwanej dalej „ustawą o emeryturach mundurowych” oraz zgłoszenia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji projektu nowelizacji
ustawy wraz z opracowaną Oceną Skutków Regulacji, uprzejmie informuję, co następuje.
Wysokość emerytur dla funkcjonariuszy służb mundurowych, w tym dla funkcjonariuszy Służby
Celno-Skarbowej objętych z dniem 1 stycznia 2018 r. ww. ustawą, powiązana jest datą przyjęcia
do służby. Emerytura mundurowa funkcjonariusza, który pozostawał w służbie przed dniem
2 stycznia 1999 r. obliczana jest z uwzględnieniem lat pełnienia służby oraz cywilnych okresów
ubezpieczenia w ZUS (na podstawie art. 15 ustawy o emeryturach mundurowych). Natomiast
emerytura funkcjonariusza, który służbę rozpoczął po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r.
obliczana jest na podstawie art. 15a ustawy o emeryturach mundurowych, tj. wyłącznie za lata
pełnienia służby. Jednocześnie za okresy ubezpieczenia poza służbą, czyli ubezpieczenie
w systemie powszechnym, funkcjonariusz nabywa prawo do drugiej emerytury po osiągnięciu
powszechnego wieku emerytalnego. Przedmiotowe regulacje określające sposób obliczania
wysokości emerytur dla funkcjonariuszy wprowadzono ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. poz.
1609), dodając w ustawie o emeryturach mundurowych - art. 15a. Tym samym przy obliczaniu
emerytury mundurowej nie są uwzględniane okresy składkowe i nieskładkowe przed
wstąpieniem do służby, ani po zwolnieniu ze służby, albowiem za ww. okresy funkcjonariusze
otrzymają emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, po spełnieniu warunków
określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
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Wprowadzone ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. rozwiązania (m.in. art. 15a) zakładały, iż każdy
z systemów emerytalnych tzn. zaopatrzeniowy i ubezpieczeniowy, będzie realizował własne
zobowiązania, tj. system zaopatrzeniowy będzie finansował emeryturę za okresy służby,
natomiast system ubezpieczeniowy będzie finansował emeryturę za okresy ubezpieczenia
i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W uzasadnieniu ustawy
wprowadzającej do systemu zaopatrzenia emerytalnego przyjęto nowe zasady obliczania
świadczeń emerytalnych dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 r., które
uprawniały do emerytur z różnych źródeł, w tym do emerytury mundurowej z tytułu pełnienia
służby oraz do emerytury powszechnej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
W tym miejscu należy nadmienić, że Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego Policjantów zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie
zgodności art. 15a ww. ustawy, w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 23 lipca 2003 r.
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw,
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejską Kartą Społeczną sporządzoną
w Turynie dnia 18 października 1961 r. Postanowieniem z dnia 11 marca 2015 r. Trybunał
Konstytucyjny odmówił nadania dalszego biegu wobec bezzasadności postawionych w nim
zarzutów dotyczących naruszenia konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego oraz
konstytucyjnej zasady równości.
Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić że proponowana zmiana w zakresie wykreślenia
art. 15a ww. ustawy dotyczy nie tylko funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej ale również
funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych. Przyjęcie zaproponowanego przez ZZ Celnicy
PL rozwiązania, które co trzeba podkreślić, nie zawiera szerszego uzasadnienia a jedynie
wniosek, prowadziłoby zatem do wycofania się z reformy w systemie zaopatrzenia emerytalnego
służb mundurowych wprowadzonej zmianami prawnymi w 2003 roku.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że spotkanie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej
będzie możliwe w drugiej połowie października br. Zaproszenie na spotkanie zostanie przesłane
do Państwa odrębnym pismem.
Tomasz Słaboszowski
Podsekretarz Stanu
Zastępca Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej
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