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Pan Joachim Brudziński
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Szanowny Panie Ministrze.
W nawiązaniu do korespondencji z dnia 31.01.2019r. w załączeniu przesyłam
uprzejmie poprawiony przez Komisję ds. Petycji projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 18
lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (….) oraz ich rodzin, który
został wniesiony w dniu 18 stycznia 2019 r. do Marszałka Sejmu przez Komisję do Spraw
Petycji Sejmu RP – nr druku 3178
W projekcie tym Komisja do Spraw Petycji uznała za zasadne eliminację z w/w ustawy o
zaopatrzeniu emerytalnym tych przepisów, które wprowadzają wyłącznie w stosunku do
funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno – Skarbowej nieznane innych służbom
mundurowym warunki nabycia uprawnień emerytalnych tj. wymóg:
- wykonywania przez 5 lat tzw. zadań policyjnych,
- ukończenia 55 lat przez funkcjonariuszy przyjętych do służby przed dniem 1 stycznia 2013 r.
Jak wynika z uzasadnienia projektu zaakceptowanego jednogłośnie przez wszystkich posłów
Komisji cyt. „proponowane rozwiązanie zmierza do unifikacji podejścia wobec wszystkich
służb mundurowych i stosowania identycznych zasad nabywania uprawnień emerytalnych”.
Ponieważ w trakcie dyskusji na posiedzeniu Komisji w dniu 17 stycznia 2019 r. Dyrektor
Departamentu Budżetu MSWiA p. Władysław Budzeń stwierdził, iż cyt. „petycja będzie – jako
składowa szerszej nowelizacji – również uwzględniona w pracach wynikających z porozumień”
(stenogram z posiedzenia Komisji nr 168), jak również w dniu posiedzenia Komisji, gdy
Komisja wprowadziła autopoprawkę doprecyzowującą błąd legislacyjny jaki wkradł się
pierwotnie do projektu MSWiA nie zgłosił uwag innych niż tylko techniczna uwaga i innym
charakterze niż meritum autopoprawki.

Związek Zawodowy- Celnicy PL
Adres dla doręczeń: 48-300 Nysa ul. Otmuchowska 50
e-mail slawomir.siwy@celnicy.pl, tel: 668-438-041

www.celnicy.pl
Komisja w autopoprawce doprecyzowała projekt skreślając warunek 55 lat, także w art.12 ust.3
ww. ustawy
Zwracamy się też z wnioskiem o uwzględnienie w projekcie rządowym wprowadzenia
przepisów, które usuną wątpliwości w zakresie uprawnienia do renty inwalidzkiej na podstawie
art. 19 ustawy funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej, których stosunek
służbowy wygasł, został przekształcony w stosunek pracy lub zostali zwolnieni w okresie od 3
marca 2015r do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2016r o zmianie ustawy z dnia 18
lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (….) oraz ich rodzin –
zwanej dalej ustawą zmieniająca z 11 maja 2017r.
Przepis przejściowy tej ustawy tj. art. 21 ustawy reguluje prawo zwolnionych od 3
marca 2015r funkcjonariuszy do emerytury, pomija natomiast prawo do renty. W opinii
Zakładu Emerytalno-Rentowego brak przepisu przejściowego uniemożliwia przyznanie renty
inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom, którzy na dzień wejścia w życie ustawy z 11 maja
2016r. nie byli już w statusie funkcjonariusza. Jest to niespójne z nowym brzmieniem art. 1
oraz art. 3 ustawy z 18 lutego 1994r., z których wynika że funkcjonariusze Służby Celnej i
Służby Celno-Skarbowej mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego, bez dodatkowych
ograniczeń co do terminu czy rodzaju świadczenia. Art. 3 ust. 3 definiuje rencistę, którym jest
także funkcjonariusz zwolniony ze służby w Służbie Celnej. Służba Celna przestała istnieć
przed 1 stycznia 2018r tzn. że na dzień wejścia w życie ustawy nie było ani jednego
funkcjonariusza Służby Celnej w statusie funkcjonariusza. Gdyby wolą ustawodawcy było
objęcie uprawnieniem do renty inwalidzkiej wyłącznie funkcjonariuszy w służbie na dzień 1
stycznia 2018r to zmiana w art. 1, art. 3 ustawy z 18 lutego 1994 nie powinna uwzględniać
funkcjonariuszy Służby Celnej, a w art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z 11 maja 2016 także nie było
potrzeby regulowania zasady wypłacania renty inwalidzkiej funkcjonariuszom zwolnionym w
2017r na podstawie przepisów tam wymienionych.
Funkcjonariusze Służby Celnej oraz Służby Celno-Skarbowej zostali wprowadzeni do
systemu emerytalnego właściwego dla służb mundurowych na mocy ustawy z projektu
obywatelskiego druku nr 30, który w uzasadnieniu jasno wskazywał, że jego celem jest
wyrównanie prawnej pozycji i statusu w/w funkcjonariuszy na tle funkcjonariuszy pozostałych
funkcjonariuszy służb mundurowych i wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3
marca 2015 r. Sygn. akt K 39/13.
To wskazuje, że doszło do pominięcia uregulowania rent tylko w przepisach
przejściowych.
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Zwracam się wobec powyższego z prośbą o wykorzystanie i uwzględnienie przesłanego
komisyjnego projektu ustawy w trakcie prowadzonych w MSWiA prac legislacyjnych
dotyczących tej ustawy oraz uwzględnienie koniecznych regulacji, które usuną w/w
wątpliwości interpretacyjne w zakresie rent.

Zał. Komisyjny projekt ustawy – druk 3178
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