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Bardzo serdecznie dziękuję za wyjaśnienia w sprawie rekompensaty w postaci rent i
emerytur z zaopatrzeniowego systemu emerytalnego byłych funkcjonariuszy Służby
Celnej(dalej S.C.), funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej(dalej SCS), którzy zostali
ucywilnieni oraz wygaszonych funkcjonariuszy SCS.
Dziękuję za podjęcie dialogu w rzeczonej sprawie i zgodnie z prośbą przesyłam nasze
stanowisko zaprezentowane wstępnie na spotkaniu z prośbą o kontynuację dialogu.
1. PRAWO DO RENTY
Art.21.1 ustawy z dnia 11 maja 2017r., o której mowa w korespondencji ZER MSWiA stanowi
odstępstwo od zasad, które wynikają i jakie obowiązują na podstawie całego aktu prawnego, a
nie jedynie zawężenie tych praw do wymienionej w tym przepisie kategorii osób i przypadków.
Dlaczego tak jest?
Otóż ustawodawca wprost wymienił jako np. uprawnione także do renty policyjnej inne
kategorie osób, które nie pełnią służby w dniu 1 stycznia 2018r.
Mówi o tym wprost art.25 ustawy z dnia 11 maja 2017r., który wymienia w art.25.4 wprost
funkcjonariuszy, których stosunek służbowy wygasł na podstawie art.170 ust.1 i 2 ustawy z
dnia 16 listopada 2016r. – przepisy wprowadzające ustawę o KAS(dalej u.p.w.u. o KAS) i
prawo dla nich do renty policyjnej.
Samo powyższe obala przyjętą przez ZER MSWiA interpretację, że nikomu, kto nie pełni
służby w dniu 1 stycznia 2018r. nie przysługuje renta policyjna.
Racjonalny ustawodawca przyjął takie brzmienie art.25 ustawy z dnia 11 maja 2017r., gdyż w
art.21.1. chciał jedynie ograniczyć prawo do emerytury wynikające z całego aktu prawnego
tylko do wymienionych tam kategorii osób. A zatem zgodzić się należy z tym, że prawo do
emerytury policyjnej mają tylko wymienieni w art.21.1. ustawy z dnia 11 maja 2017r.
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Natomiast prawo do renty policyjnej racjonalny ustawodawca dał wszystkim byłym
funkcjonariuszom S.C., także ucywilnionym funkcjonariuszom SCS, niezależnie od daty, z
którą odeszli ze służby, o czym świadczy także charakter tego świadczenia, o czym poniżej, ale
przede wszystkim ponownie racjonalność ustawodawcy, który w art.3.3 ustawy z dnia 18
lutego 1994r. o zaopatrzeniowym systemie emerytalnym(… )uczynił zmianą do tej ustawy, tą z
11 maja 2017r., nową definicję rencisty policyjnego, w tym ustawodawca wymienił
funkcjonariuszy SC.
I znowu, gdyby przyjąć argumentację ZER MSWiA, ustawodawca jest nieracjonalny, bo wg
interpretacji ZER MSWiA funkcjonariusz S.C. nie ma prawa do renty policyjnej, a wg
ustawodawcy jest rencistą policyjnym.
Gdyby ustawodawca chciał pozbawić renty policyjnej funkcjonariusza S.C., czy
funkcjonariusza SCS, który w dniu 1 stycznia 2018r. nie pełni już służby, ująłby to w
przepisach.
Po co bowiem racjonalny ustawodawca, czyni rencistą policyjnym funkcjonariusza S.C?
Gdyby przyjąć interpretację ZER MSWiA ustawodawca nie powinien wpisywać w przepisie
art.3.3 ww. ustawy funkcjonariuszy S.C., bo wprost kłóci się to z art.21.1 ustaw z dnia 11 maja
2017r. – przyjmując interpretację ZER MSWiA oczywiście.
Kolejnym uzasadnieniem, dlaczego ustawodawca tak uczynił jest ugruntowane na przestrzeni
lat orzecznictwo Sądu Najwyższego, który uznaje, że prawo do świadczenia powstaje z mocy
prawa „ex lege” czyli z chwilą, gdy się spełnia przesłanki ustawowe, a orzeczenie ZER
MSWiA, ma tylko charakter deklaratoryjny.
Jeżeli ktoś nabył chorobę w związku ze służbą w dacie przed 3 marca 2015r., to racjonalny
ustawodawca nie może pozbawić go prawa do renty policyjnej, gdyż mówiąc kolokwialnie,
„choroba nie wybiera” i ponadto funkcjonariusze S.C., mają zgodnie z przepisami art.91 i 94
ustawy o Służbie Celnej z 1999 r. i art.231 ustawy o Służbie Celnej z 2009r. zaliczone
wcześniejsze okresy jako pełnienie służby.
Ustawodawca ograniczył zatem tylko prawo do emerytury policyjnej do tych kategorii
funkcjonariuszy, o których mowa w art. 21.1 ustawy z dnia 11 maja 2017r., ale dał uprawnienie
do renty, na ogólnych zasadach wynikających z ustawy z dnia 18 lutego 1994r. ze zm., co
wynika wprost z przepisów ustawy.
Powyższe potwierdza także wyrok TK z dnia 3 marca 2015r., w którym TK stwierdził, że
funkcjonariusze byli traktowani arbitralnie i dyskryminowani od początku pełnienia służby i do
tego wyroku ustawodawca przyjął nowelę z dnia 11 maja 2017r. – tzn. określonymi w sentencji
wyroku zasadami ustawodawca musiał się kierować w procesie legislacyjnym i to uczynił.
A zatem, jeżeli ktoś był dyskryminowany od początku pełnienia służby(stwierdza to TK) i
nabył chorobę w związku z pełnieniem służby albo uległ wypadkowi podczas wykonywania
obowiązków służbowych, nie można arbitralnie pozbawiać go prawa do renty policyjnej, gdyż
ustawodawca, uchwalając normy prawne na podstawie wyroku TK, przyznał mu to prawo,
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wymieniając go wprost w art.3.1 ustawy z dnia 18 lutego 1994r. ze zmianami zawartymi w
ustawie o zmianie ustawy z dnia 11 maja 2017r.
Jeżeli by uznać argumentację ZER, że ustawa nie nadaje uprawnień do renty nikomu, kto nie
pełni służby od 1 stycznia 2018r. to oznaczałoby to, że nadal nie został wykonany wyrok TK i
wszyscy, którzy zostali zwolnieni ze służby wcześniej, a zgodnie z wyrokiem TK byli
dyskryminowani, są dyskryminowani nadal. Jedynie z najdalej posuniętej ostrożności
procesowej należy stwierdzić, że nawet gdybyśmy wywiedli taką interpretację z przepisów
ustawy z dnia 11 maja 2017r. to wobec bezczynności ustawodawcy i w związku z wyrokiem
TK, ich prawo do renty wynika z Konstytucji RP.
2. Realizacja wniosków.
Dziękuję za wyrażoną na spotkaniu w dniu 03.08.2018 roku deklarację przyspieszenia w
wydawaniu decyzji ZER MSWiA w sprawie emerytur policyjnych i dziękuję za już wydane
decyzje dot. prawa do renty dla funkcjonariuszy będących w SCS po dacie 1 stycznia 2018r.
Liczymy także na uwzględnienie uwag wynikających z niniejszego pisma.
3. Okres początkowy od 15.09.1999r.
Ustawa z dnia 24 lipca 1999r. o Służbie Celnej mówi o WYKONYWANIU zadań, a nie o
statusie funkcjonariusza.
Tak samo wyrok TK z dnia 3 marca 2015r. odnosi się do zadań.
Art. 91 ustawy z 1999r stanowi że „Funkcjonariusze celni zatrudnieni w dniu wejścia w życie
ustawy w administracji celnej od tego dnia wykonują zadania przewidziane dla Służby Celnej.
W zakresie dotyczącym stosunku pracy stosuje się dotychczasowe warunki pracy i płacy.”
Kolejne ustępy tego artykułu definiują m. in. sposób i termin doręczania aktów mianowania.
Zgodnie z ust. 2 funkcjonariusz otrzymuje pisemną propozycję pełnienia służby w terminie
dziewięciu miesięcy. Zgodnie z ustępem 3 funkcjonariusz ma miesiąc czasu na pisemne
oświadczenie o przyjęciu propozycji, co razem z okresem wymienionym wyżej daje już
dziesięć miesięcy. Ustęp 4 określa maksymalny termin wręczenia aktu mianowania osobom,
które przyjęły propozycję. Termin ten określono na 30 dni.
Reasumując, w skrajnym przypadku funkcjonariusz mógł, zgodnie z prawem, otrzymać akt
mianowania nawet 10-11 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, co w żaden sposób nie
zmieniało faktu, że właśnie od dnia wejścia w życie ustawy, zgodnie w powołanym przeze
mnie na wstępie art. 91 ust. 1 wykonywał on zadania przewidziane dla Służby Celnej z mocy
nowej ustawy.
Do tego jest jeszcze art. 94 ust. 1, który zachowuje zastosowanie tj.
„W wypadku gdy przepisy prawa uzależniają stopień lub stanowisko służbowe, a także prawo
do świadczenia lub jego wymiar od okresu pełnienia służby, pracownicy, którzy stali się
funkcjonariuszami celnymi, zachowują ciągłość służby z zaliczeniem dotychczasowego okresu
pracy.”
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Ustawa z 11 maja "skreśla" tylko ust. 2 „Dotychczasowe okresy zatrudnienia w administracji
celnej traktowane są jako pełnienie służby w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy.”
Inną kwestią jest, że ustawa nowa, nie może ingerować w prawa nabyte i skreślać przepisu z
nieobowiązującej już ustawy. Nie ma to jednak znaczenia dla wywodu w niniejszej sprawie, bo
wystarczające są zapisy art.91.1 i 94.1 tej ustawy.
F-sze innych służb mają zaliczane 2,6% i 1,3% także za okresy przed służbą o ile mają
wymagany min. 15 lat służby. W ustawie z dnia 11 maja 2017r. nie ma nic o tym, że prawo do
świadczeń przysługuje od dnia mianowania.
Trzeba także przeanalizować proces legislacyjny. Jak wyżej wspomniano wyrok TK odnosi się
do zadań.
Odnosząc się do tegoż wyroku TK stanowisko przyjął Rząd RP. W swoim stanowisku, które
jest znane publicznie, Rząd wyraźnie wskazał, że od dnia 15 maja 1999r. Rząd tak uczynił, bo
przecież w wyroku TK, w zakresie warunku 5 lat wykonywania tzw. zadań policyjnych, w
ogóle nie ma mowy o statusie, ale o ZADANIACH.
Związek kwestionował stanowisko Rządu w tym zakresie i nadal to czyni, gdyż uznajemy, że
zaliczone powinny być także wcześniejsze okresy zatrudnienia w administracji celnej, co nie
zmienia faktu, że ustawodawca formułując przepisy posiłkował się stanowiskiem Rządu i nie
kwestionował go w tej części, tzn. tak właśnie to ujął w ustawie z dnia 11 maja 2017r.
ZER MSWiA myli się zatem pisząc o zmianach w Senacie, gdyż nic takiego nie miało miejsca
w procesie legislacyjnym i to zarówno w Sejmie, jak i Senacie.
Niewłaściwe jest zatem odwoływanie się tylko do art.92 ustawy z 1999r., gdyż należy czytać
cały akt prawny, w tym ww. dwa przepisy, mieć także na uwadze wyrok TK z dnia 3 marca
2015r. i proces legislacyjny, a więc widoczne tam jednoznaczne ratio legis ustawodawcy.
Wyjaśnia to także art.94.1 ustawy z 1999r. Przepis ten wszystko tłumaczy. Skoro ustawodawca
napisał, że prawo do świadczeń lub jego wymiar zależy od okresu służby, a do tejże służby
zalicza się dotychczasowy okres pracy, to nie można mówić, że ustawodawca nie uzależnił
prawa do emerytury policyjnej i jej wymiaru z uwzględnieniem wcześniejszego okresu pracy
(czyli po skreśleniu ust.2 art.94 ustawy z 1999r., co najmniej od dnia 15 września 1999r.) W
tym okresie funkcjonariusze, jeszcze w statusie pracownika, wykonywali przecież takie
same zadania, o czym zresztą jest także wprost mowa w art.91.1). Interpretacja ZER MSWiA,
powołująca się jedynie na przepis art.92 ustawy z 1999r. jest błędna.
Przepis art.92 mówi o czymś zupełnie innym i nie ma nic wspólnego z zasadami nabywania
prawa do świadczeń i ustalaniem wymiaru tych świadczeń – w tym wypadku emerytury
policyjnej. Przepis ten mówi tylko o momencie przekształcenia stosunku pracy w stosunek
służby, a nie o ustalaniu prawa i wysokości emerytury policyjnej, które to kwestie,
jednoznacznie są opisane w innych, wyżej przywołanych normach.
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Ww. przepisy jednoznacznie mówią o tym, że przy ustalaniu wysokości emerytury,
funkcjonariusze zachowują ciągłość służby, z zaliczeniem dotychczasowego okresu pracy.
Jeszcze raz należy podkreślić, że w ustawie z dnia 11 maja 2017r. nie ma nic o mianowaniu, za
to przeciwnie, jest mowa o wejściu w życie ustawy o S.C. z 1999r., bo taki był cel
ustawodawcy, a potwierdza to dodatkowo stanowisko Rządu, które nie było kwestionowane w
procesie legislacyjnym.
Odrębną kwestią jest, że Związek domaga się zaliczenia także pracy w administracji celnej, ale
to zagadnienie nie jest przedmiotem niniejszego wystąpienia i nie rozwijamy tego wątku w
niniejszym piśmie.
Dla zobrazowania niepoprawności argumentacji ZER MSWiA warto przytoczyć przykład
funkcjonariusza, który np. został przyjęty do służby przygotowawczej w dniu 20 września
1999r. Funkcjonariusz w służbie przygotowawczej otrzymuje akt mianowania do służby
przygotowawczej i on wg interpretacji ZER MSWiA będzie miał wysługę emerytury wyliczoną
korzystniej niż funkcjonariusz, który został przyjęty do administracji celnej przed wrześniem
1999r. Doświadczony funkcjonariusz, zatrudniony w administracji celnej np. w 1993r., mający
pod opieką tego funkcjonariusza w służbie przygotowawczej, będzie miał emeryturę policyjną
mniej korzystnie naliczoną, bo otrzymał akt mianowania wiele miesięcy po dniu wejścia w
życie ustawy o S.C. z 1999r. To jest absurd faktyczny i prawny, którego na pewno
ustawodawca nie chciał zastosować.
Reasumując, istotne do naliczania okresu do wymiaru/wysokości świadczeń jest zatrudnienie i
(wg ustawy) rodzaj wykonywanych zadań. Nie można w ogóle tych elementów łączyć z
kwestią otrzymania aktu mianowania, bo była to wyłącznie czynność techniczna w przypadku
funkcjonariuszy pełniących służbę przed 1999 rokiem i były one wydawane w różnym tempie
w różnych województwach, natomiast – co było już podkreślane, to nie mianowanie
decydowało o realizacji zadań i pełnieniu służby w przypadku tych funkcjonariuszy.
4. Liczenie podstawy wymiaru emerytury z chorobowym.
W każdej formacji mundurowej podstawa emerytury liczona jest bez uwzględnienia
chorobowego. Chodzi o art. 5 ustawy z dnia 18 lutego 1994r.
W zapisach ustawy istniał błąd polegający na tym, że funkcjonariuszom Służby CelnoSkarbowej – jako jedynym – uwzględnia się okres chorobowego (i macierzyńskiego) w wersji
zaniżonej tj. do podstawy zalicza się realnie otrzymane wynagrodzenie (80% podstawy), a nie
stanowi tej podstawy 100% wynagrodzenia (jak w innych służbach).
Niedawno ustawodawca zauważył swój błąd i przyjmując ustawę o Straży Marszałkowskiej
dopisał w ust.4 ww. ust.1a, ale z datą wejścia w życie od dn. 14.04.2020r., co jest
niezrozumiałe.
Mamy zatem taką oto sytuację, że funkcjonariusze SCS będą mieli do ww. daty liczoną
podstawę wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej z zmniejszeniem jej wysokości w związku
z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim, a funkcjonariusze SCS po dacie 14.04.2020r. już
nie.
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To jest jawna dyskryminacja i nierówne traktowanie. Jest to po prostu też niesprawiedliwe.
Odrębną kwestią jest, że funkcjonariusze wszystkich innych służb nie mają zmniejszanej
podstawy z powodu przebywania na chorobowym.
Organ państwowy nie może ustalać prawa bez uwzględniania także przepisów Konstytucji. Jest
o tym mowa w licznych orzeczeniach Sądów.
A zatem oczekujemy, że tę oczywistą nieprawidłowość, ten paradoks i ewidentne zaniedbanie
(lub pomyłkę) ustawodawcy ZER MSWiA przy ustalaniu podstawy do emerytury zinterpretuje
z uwzględnieniem Konstytucji RP.
Prosimy w tej sprawie wystąpić do MSWiA, jeżeli ZER MSWiA nie czuje się władnym, aby
samodzielnie podjąć takową decyzję.
Jesteśmy przekonani, że resort, usunie szybko ten oczywisty błąd ustawodawcy, albo dając
ZER MSWiA wykładnię z uwzględnieniem Konstytucji albo w trybie pilnym nowelizując
ustawę w tym zakresie.
Powstaje też jedno istotne pytanie - jeżeli nic w tej sprawie nie zostanie zrobione i będzie to
liczone niekorzystnie dla funkcjonairuszy SCS, byłych funkcjonariuszy SCS i S.C., to czy w
związku z wyżej opisaną ewidentną dyskryminacją emerytury mundurowe przyznane w tym
roku i w następnym będą przeliczane ponownie po zmianie przepisu? Chodzi o to, czy
funkcjonariusze będą mogli zwracać się z wnioskiem o ponowne przeliczenie ich emerytur w
związku z zmianą przepisów w roku 2020 – czy ta nowelizacja „zadziała” wstecz?
5. Kalkulator do wyliczeń emerytury.
Funkcjonariusze wszystkich służb mundurowych mogą sobie wyliczyć emeryturę przed
złożeniem wniosku. Generalnie we wszystkich służbach „wiedzą na czym stoją”, są w stanie tę
wysokość prognozowaną wyliczyć.
W SCS nie wiadomo nic na tę chwilę, jeżeli chodzi o wysokość świadczenia. Należy dążyć do
tego, aby funkcjonariusze SCS także mogli być poinformowani o wysokości potencjalnej
emerytury, aby mogli podejmować świadome decyzje.
ZER MSWiA proszony jest zatem uprzejmie, aby udostępnić lub stworzyć kalkulator do
wyliczenia emerytury lub wyliczać emeryturę na wniosek za okres od 15 września 1999r. do
dnia zwolnienia.
Wnioskujemy jednocześnie o to, aby sprawę obliczeń skorelować z ZUS(w porozumieniu z
ZUS), gdyż funkcjonariusze, którzy obecnie chcą odejść, muszą wiedzieć i mieć wyliczone i
musi być im wiadome – jaki rodzaj emerytury jest dla nich korzystny (z ZUS? z ZER?
Najpierw z ZER, potem uzupełniająca z ZUS?). Związek zwróci się w tej sprawie do ZUS i
Ministra Pracy, ale prosimy również ZER o inicjatywę w tej materii.
Dzisiaj bardzo wiele pytań funkcjonariuszy dot. właśnie powyżej opisanego zagadnienia.
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Nie wiadomo jaką emeryturę wybrać, czy się na nią można zdecydować (z ekonomicznego
punktu widzenia) i żaden organ państwowy nie udziela im pomocy w tym zakresie, nie ma ku
temu stosownych narzędzi i mechanizmów. To niezgodne z przepisami, które przecież
stanowią wprost, że funkcjonariusz ma prawo wyboru emerytury. Przepisy są napisane w
duchu poszanowania praw funkcjonariusza i obligujące organ do niesienia pomocy
funkcjonariuszowi ustalającemu prawo do świadczeń.
Związek chciałby wypracować w tym względzie korzystne rozwiązania, w tym również dla
ZER i ZUS, aby praca była efektywna dla organów i funkcjonariuszy. Czy naprawdę trzeba
wszczynać całą procedurę, a później z niej się wycofywać, czy jednak da się wypracować inny,
prostszy dla organów, mniej pracochłonny i mniej kosztowny tryb?
6. POSTĘPOWANIE DOWODOWE:
ZER nie może odsuwać od siebie, przed wydaniem decyzji, odpowiedzialności za badanie
materiału dowodowego, co potencjalnie zdaje się być planowane.
Mianowicie ZER, chcąc odsunąć od siebie odpowiedzialność za podejmowanie decyzji wobec
celników, dosyć wyraźnie wskazuje na GŁÓWNY podmiot decyzyjny, według to którego
ZER sam nie wnika w uprawnienia - NIE USTALA, a jedynie WYKONUJE USTALENIA
dokonane i ZAPISANE przez DYREKTORÓW, na wydawanych zaświadczeniach.
Jest to wysoce problematyczne, bo zaświadczenia te wymagają realnej weryfikacji w drodze
postępowań dowodowych, mogą one zawierać poważne błędy.
Przepisy, zarówno ustawy z dnia 18 lutego 1994r., jak i rozporządzenia MSWiA z dnia 18
października 2004r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie
zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy … umożliwiają prowadzenie postępowania
dowodowego – świadkowie, opinie biegłych ekspertów, inne.
Po raz pierwszy w historii mamy w ustawie z dnia 18 lutego 1994r. nowość polegającą na
wykonywaniu niezdefiniowanych tzw. zadań policyjnych.
W praktyce decyduje o tym zespół powołany przez DIAS w danej IAS.
DIAS nie zaprosił do Zespołów przedstawicieli Związków Zawodowych, a mamy już sygnały,
że różnie traktowano funkcjonariuszy wykonujących dokładnie te same zadania w tej samej
komórce organizacyjnej w jednej IAS i w innej IAS.
Po raz pierwszy w historii prawo do emerytury zależy od decyzji osoby – kierownika IAS, a
nie od tego co mówi prawo.
Funkcjonariusze innych służb mundurowych nie mają takich problemów. Zakres służby
powyżej 15 lat przesądza o prawie do emerytury dla tych co przyszli do służby przed datą
31.12.2012r. Znowu wszyscy wiedzą na czym stoją z wyjątkiem funkcjonariuszy SCS i byłych
funkcjonariuszy SCS i S.C.
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Może zatem dochodzić o subiektywnych ocen, do uproszczonych i niesprawiedliwych ocen, a
nawet do nierzetelnych ocen (nierzetelnych treści zaświadczeń) wobec częściowego jedynie
zbadania materiału dowodowego.
Palącym problemem jest to, że zgodnie z naszą wiedzą, nie są uwzględniane przez DIAS liczne
dokumenty świadczące o rodzaju wykonywanych zadań np. protokoły z kontroli, przesłuchań,
decyzje wyznaczające do zadań kontrolnych (np. informatycy byli długo angażowani w
zwalczanie nielegalnego hazardu i to na podstawie decyzji Dyrektora IC), upoważnienia do
wystawiania mandatów itp.
Cała trudność polega na tym, że karty zakresów obowiązków nie zawierają kompletnych
danych o zadaniach i uprawnieniach, a ponadto funkcjonariusze byli często przenoszeni do
wykonywania innych zadań, co nie zawsze znalazło odzwierciedlenie w zakresach obowiązków
ani w aktach osobowych. Dokumenty z kontroli lub polecenia służbowe są przechowywane
znacznie krócej, niż akta osobowe. Są niszczone nawet po 5 latach. Funkcjonariusze byli
przenoszeni wielokrotnie na podstawie zwykłych pism Naczelnika i które nie zawsze trafiały
do aktach osobowych.
W związku z powyższym nie można uciekać od dogłębnego zbadania i rozpatrzenia całego
materiału dowodowego przed wydaniem decyzji, jeżeli funkcjonariusz kwestionuje ustalenia
DIAS w przedstawionym zaświadczeniu. Także dlatego, że tzw. zadania policyjne są
niezdefiniowane dokładnie.
Prosimy zatem o odpowiedź, Czy ZER MSWiA jest w kontakcie z IAS w kwestiach
dowodowych, czy opiera się tylko na zaświadczeniach? Czy i jak ZER kontroluje te
zaświadczenia? ZER, jako organ wydający decyzję, nie może zgodnie z zasadami
postępowania administracyjnego unikać postępowania dowodowego, tym bardziej iż chodzi o
zabezpieczenie do akt dokumentów, które po 5 latach mogą być bezpowrotnie zniszczone.
Poniżej przedstawiamy część pytań, które wpłynęły do Związku. Pytań jest dużo więcej,
staraliśmy się je skrócić maksymalnie. Przepraszam za i tak dużą liczbę pytań, które pozostały,
ale świadczy to o skali problemów.
W razie wątpliwości co do sformułowanego pytania, prosimy o kontakt przed udzieleniem
odpowiedzi.
Prosimy też o wyznaczenie osoby do stałego kontaktu w tych sprawach z ramienia ZER
MSWiA. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Finansów unika kontaktu w
powyższym zakresie.
Do wiadomości:
1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Z poważaniem
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
Sławomir Siwy
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PYTANIA:
a) Jestem zgłoszona w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna i pobieram nadal
świadczenie dla bezrobotnych, pomimo iż powiadomiłam PUP że otrzymuję świadczenie
pieniężne od DIAS w związku ze złożonym wnioskiem emerytalnym do ZER. Otrzymałam
informację z PUP, że zostanę wykreślona z rejestru osób bezrobotnych w momencie
otrzymania decyzji ZER. Co z otrzymywanym świadczeniem dla bezrobotnych? Czy ZER
powiadomi PUP o wydaniu decyzji emerytalnej? Informację o pobieranym świadczeniu
podałam w złożonym wniosku emerytalnym.
b) Czy możliwe jest aby ubiegać się o podwyższenie świadczenia emerytalnego z racji
pełnienia służby w szczególnym charakterze zgodnie z § 1 oraz § 11 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 07.12.1983r. (Dz. U. nr 8, poz. 43 zez m.) w związku z zaopatrzeniem
emerytalnym ustalanym na podstawie 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 (Dz. U. z 2016 r. poz.
708, z późn. zm.), mając na uwadze przejście na wcześniejszą emeryturę „resortową
funkcjonariuszy SCS”?
c) Jak wygląda przejście na emeryturę funkcjonariusza który zaczął służbę w 2008 roku
(orzecznictwo i egzekucja, obecnie kontrola)?
Kiedy nabędzie prawa emerytalne? Czy po 15 latach w tym 5 latach służby w KAS
(gdziekolwiek) czy po 15 latach w tym 5 lat służby w realizacji ?
d)Kiedy można liczyć na pierwszą decyzję przyznającą emeryturę?
e) Ile jest złożonych wniosków, które są już w ZER?
f) Przypadek funkcjonariusza, który nie ma 55 lat.
Jeżeli jego stosunek służbowy wygasł w trybie, o którym mowa w art.25 ustawy z dnia 11 maja
2017r. to czy taką emeryturę(jeśli już otrzyma ją) także można podwyższyć w związku z
chorobą nabytą w czasie służby?
Jak w ogóle złożyć wniosek, aby cokolwiek ustalić? Funkcjonariusz czy to wygaszony jw. czy
w służbie, chciałby wiedzieć czy ma prawo do emerytury po osiągnięciu wieku 55 lat. Czy
może już złożyć wniosek do ZER MSWiA, by ustalić to prawo? Czy ma taką możliwość
dopiero za np. 8 lat, gdy osiągnie się wiek 55 lat? Czy można po prostu wyliczyć taką
emeryturę już teraz dla osoby, której stosunek służbowy już wygasł lub został zwolniony po 3
marca 2015r. ale nie ma jeszcze 55 lat? Czy taka osoba może być już dzisiaj pewna, że ma
prawo do emerytury?
Dokumenty ulegną likwidacji, są to dokumenty służbowe i funkcjonariusz, nie może żądać ich
udostępnienia. Po wielu latach pojawi się też problem z ustaleniem faktów na podstawie zeznań
świadków. Zasadne jest ustalenie procedury, która umożliwi uzyskanie zaświadczenia już
teraz.
g) Czy ZER może wystąpić do MSWiA o zmianę przepisów wątpliwych, współdziałać z nami
w tym zakresie?
h) Czy ZER MSWiA może wytypować osobę do kontaktu ze Związkiem w tych sprawach, aby
na bieżąco można było rozpatrywać wątpliwości?
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i) W dniu 20 lutego tego roku zawnioskowałem o zwolnienie ze służby składając wniosek o
emeryturę policyjną i jednocześnie o rentę inwalidzką. W dniu 20 kwietnia tego roku zostałem
zwolniony ze służby i od tego dnia otrzymuję co miesiąc ( 10 dnia m-c, z dołu) świadczenie
emerytalne ( 40%).
Pytanie brzmi:
czy ZER będzie oczekiwał na wynik komisji lekarskiej, czy też niezależnie, niezwłocznie wyda
decyzję o przyznaniu emerytury policyjnej, w oparciu o dokumentację otrzymaną z IAS ?
Pytanie jest istotne, ponieważ w naszej IAS, po dostarczeniu wymaganej dokumentacji
medycznej, na komisję oczekuje się wiele miesięcy. Może się tak zdarzyć, że orzeczenia
komisji nie będę miał do końca tego roku.
j) Zgodnie z art 22 ust 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy ... (Dz. U. z 2017 r. poz. 1321)
2. 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.a)), w art. 22b ust. 8 i art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 24
lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. poz. 1641, z późn. zm.b)) oraz w art. 99 ust. 8
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799 i 1948) 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.
Pojawia się jednak pytanie, a co w takim razie z okresem, o którym mowa w art 231 ust 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
Art. 231. (...)
2. W przypadku gdy przepisy prawa uzależniają prawo do świadczenia lub jego wymiar od
okresu pełnienia służby funkcjonariusze celni zachowują ciągłość służby. Dotychczasowe
okresy służby w Służbie Celnej oraz zatrudnienia w administracji celnej traktowane są jako
pełnienie służby w rozumieniu przepisów ustawy
Art 22 ust 2 ustawy z 11 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu ... nie wymienia
art 231 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o Służbie Celnej.
I jak to koresponduje z art 171 ust. 2 ustawy przepisy wprowadzające ustawą o KAS
art. 171 ust 2. Do okresu służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz pracy w jednostkach KAS, od
którego zależą uprawnienia i świadczenia należne funkcjonariuszowi oraz
pracownikowi, wlicza się okres:
1) służby w Służbie Celnej;
2) pracy w:
a) jednostkach organizacyjnych Służby Celnej,
b) izbach skarbowych i urzędach skarbowych,
c) urzędach kontroli skarbowej,
d) Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów,
e) w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów
publicznych, ministra właściwego do spraw budżetu i ministra
właściwego do spraw instytucji finansowych,
f) administracji celnej.

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

k) Na jakich zasadach przejdzie na emeryturę osoba zatrudniona w 1999r., ucywilniona w
czerwcu 2017r. (od czerwca do grudnia – cywil) a następnie przywrócona do służby
01.01.2018r. Czy to będzie emerytura na zasadach minimum 15 lat służby, 5 lat w służbie
celno – skarbowej (lub 5 lat zadań „policyjnych”) i skończone 55 lat? Czy jednak w związku z
przerwą będzie to 25 lat służby bez zaliczenia lat przed przerwą i wiek 55 lat?
l) Dotyczy przekazania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do ZUS za okres od
1.01.2018 r. do dnia zwolnieni ze służby
Ustawodawca w treści art. 250a ustawy o KAS mówi o przekazaniu do ZUS składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe ale tylko w odniesieniu do funkcjonariuszy zwolnionych
ze służby, którzy nie spełniają warunków do nabycia prawa do emerytury policyjnej lub
policyjnej renty inwalidzkiej. A co w przypadku funkcjonariuszy, którzy spełniają warunki
do nabycia emerytury mundurowej, lecz ze względu na jej wysokość woleliby przejść na
emeryturę z ZUS? Czy im również uzupełnione zostaną składki za okres od 1 stycznia 2018 r.
do dnia zwolnienia ze służby?
ł) Jeżeli ktoś złożył wniosek o emeryturę, to czy w razie jego śmierci zostaną wydane decyzje?
Czy członkowie rodzin będą mieli prawo do renty, w szczególności gdy śmierć nastąpi z
innych powodów, niż choroba?
m) Funkcjonariusz musi się zwolnić, aby złożyć wniosek o emeryturę. Teraz otrzymuje 40%
świadczenie, ale od nowego roku już takowego nie będzie. Czy w obecnym stanie prawnym
jest możliwe aby wniosek o rentę był złożony po wydaniu decyzji o zwolnieniu, ale w okresie
wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia to 3 m-ce, a ZER ma 60 dni na wydanie decyzji.
n) Byłem celnikiem od 1993 r. do 2017 r. Od 2017 jestem pracownikiem cywilnym , zostałem
ucywilniony na podstawie ustawy p.w.u. o KAS
Spełniam wszystkie warunki, aby po ukończeniu 55 roku życia nabyć uprawnienia do tzw.
emerytury policyjnej.
Licząc od 1993 r. mam zaliczonych kolejnych 15 lat za pracę w szczególnych warunkach
(posiadam w tym zakresie stosowne zaświadczenie wydane przez Dyrektora Izby Celnej).
o)Proszę o informację o trybie wyliczenia i wypłacenia dodatku do emerytury za pracę w
szczególnych warunkach (kto wypłaca, kiedy, jak nalicza, czy aby go otrzymać, mogę przejść
na emeryturę mundurową?).
p)Jakie dokumenty muszę dostarczyć do ZER, aby po ukończeniu 55 roku życia otrzymać tzw.
emeryturę mundurową. Po przejściu na nią, mam zamiar nadal nieprzerwanie pracować w KAS
na stanowisku cywilnym, czy mogę pobierać emeryturę mundurową i pracować nadal w KAS.
Moje stanowisko jest takie, że Jeżeli stosunek służby został przekształcony na podstawie
ustawy p.w.u. o KAS to prawo do emerytury mundurowej przysługuje i można pobierać w
myśl przepisów zarówno emeryturę mundurową, jak i dalej być zatrudnionym w KAS.
Przepis art.174.11 ustawy o KAS dotyczy innej sytuacji. Nie dotyczy ucywilnienienia na
podstawie przepisów ustawy p.w.u. o KAS.
r) Interesująca jest kwestia uzyskania dodatku do emerytury z tytułu choroby zawodowej.
Jak rozpocząć procedurę, aby nie uciekły terminy? Czy są jakieś terminy? Od kiedy liczone?
Jakie? Co trzeba zrobić, aby takie podwyższenie uzyskać? Zaznaczam, że pozostaję w Służbie
Celno-Skarbowej.
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s) Czy jeżeli funkcjonariusz osiągnie 75 % podstawy wymiaru emerytury (ponieważ pełnił
służbę w jednostkach mundurowych przed 1999r. i emerytura została naliczona na podst.
Art.15 ) ale dalej pełni służbę jako funkcjonariusz celny, to czy ma to jakikolwiek wpływ na
dodatkową emeryturę, np. z ZUS.
t) Czy osiągnięcie wieku 55 lat jest konieczne do nabycia uprawnień emerytalnych z systemu
zaopatrzeniowego przez funkcjonariusza SCS, który przed podjęciem służby w Służbie Celnej/
SCS pełnił służbę w innych formacjach?
u) Czy osiągnięcie wieku 55 lat jest konieczne do nabycia uprawnień emerytalnych z systemu
zaopatrzeniowego przez funkcjonariusza np. Policji, który wcześniej pełnił służbę w Służbie
Celnej/ SCS?
w) Jeżeli wiek 55 lat jest warunkiem otrzymania świadczenia emerytalnego w w/w sytuacjach
to czy ma znaczenie jaki długi był okres służby funkcjonariusza w poszczególnych formacjach?
z) Czy warunek 5 lat, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt. 1 i 2 ma zastosowanie do w/w
funkcjonariuszy?
ź) Czy funkcjonariuszowi, któremu zostanie przyznana emerytura lub renta a pobierał 40%
świadczenie na podstawie art.25 ustawy z dnia 11 maja 2017r. zostanie wypłacone wstecz (za
pełny okres pobierania świadczenia) wyrównanie do wysokości przyznanej emerytury i na
jakiej podstawie? Jesteśmy informowani, że komórki kadrowe udzielają informacji o braku
podstawy prawnej do takiego wyrównania „nie jest ono oczywiste”.
Czy emerytura przysługuje mu od dnia zwolnienia, od dnia złożenia wniosku, od kiedy?
ż) Mówi nam się, że jeżeli tak wybierzemy, to możemy pobierać dwie emerytury, tj. z ZUS i
ZER. Najpierw z ZER np. pełna 75% i może nawet być powiększona do 80% w opisanych w
sytuacjach i druga z ZUS za wszystkie wcześniejsze i późniejsze lata, za które nie jest
naliczona emerytura z ZER.
Proszę o potwierdzenie powyższego, abym wiedział na czym stoję. Czy, aby otrzymać
emeryturę z ZUS muszę mieć spełnione wszystkie warunki do otrzymania emerytury, czyli
liczba lat nieskładkowych, składkowych określona jako warunek w ustawie o FUS, itd.?
Uważam, że prawidłowo powinienem otrzymać dwie emerytury tak jak to jest nam
przedstawiane i nie jest wymagane, aby spełniać przesłanki z ZUS, np. ilość okresów
składkowych, nieskładkowych, gdyż są z tego wyłączeni funkcjonariusze, których dotyczy
art.15a ustawy zaopatrzeniowej.
Proszę o potwierdzenie powyższego.
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Pytania
szczegółowe.
Konkretne
przypadki:
1a. W latach 1992-93 pełniłem służbę w Straży Granicznej. Wcześniej przez pół roku
pobierałem zasiłek dla bezrobotnych. Po służbie w SG do momentu zatrudnienia w charakterze
celnika w 1997 posiadam inne okresy zatrudnienia (składkowe). Do Służby Celnej mianowany
zostałem w czerwcu 2000 r., aktualnie jestem funkcjonariuszem SCS. W związku z tym, iż
przed 2.01.1999 r. pełniłem służbę w formacjach wymienionych w art. 15 d ust. 2 pkt 1,
momentem wstąpienia do służby jest dzień rozpoczęcia służby w SG, a emeryturę należy
obliczyć na podstawie art. 15.
Z art. 15 ust. 1 pkt 2 wynika, że emeryturę zwiększa się o 2,6% podstawy wymiaru – za każdy
rok okresów składkowych poprzedzających służbę, nie więcej jednak niż za trzy lata tych
okresów. Wątpliwość budzi, czy:
1) zwiększenie podstawy wymiaru o 2,6% dotyczyć będzie okresu poprzedzającego
rozpoczęcie służby w SG (ok. pół roku);
2) zwiększenie podstawy wymiaru o 2,6% dotyczyć będzie okresu poprzedzającego
rozpoczęcie służby w SC (pełne 3 lata);
3) zwiększenie podstawy wymiaru o 2,6% dotyczyć będzie okresów poprzedzających
rozpoczęcie służby odpowiednio w SG, a następnie w SC, tak aby łącznie dało 3 lata okresów
składkowych.
Powyższa informacja ma znaczenie dla ustalenia wysokości wskaźnika świadczenia.
1b. W nawiązaniu do prośby o przesyłanie pytań, wątpliwości itp. dotyczących interpretacji
stosowania przepisów emerytalnych odnośnie spełnienia warunków do nabycia emerytury z
ZER, pozwoliłem sobie na przedstawienie poniżej kilku interesujących mnie kwestii m.in. w
zakresie kryterium :
- wieku życia 55 lat,
- 5 lat w SCS lub przy realizacji zadań policyjnych w SC,
oraz wysługi emerytalnej, w kontekście uznawania okresów zawodowej służby wojskowej i
służby celnej.
Mój przebieg zatrudnienia w skrócie :
- od 09.1985 do 09.1990 – (~5 lat ) pełniłem służbę jako żołnierz zawodowy (zwolniony do
rezerwy)
- od 10.1990 do 04.1991 - bezrobotny (pobierałem roczną odprawę z wojskowego ZER),
- od 05.1991 do 02.2017 – (~26 lat) funkcjonariusz celny,
- od 03.2017 do chwili obecnej funkcjonariusz SCS.
Przepisy ustawy, które moim zdaniem mają związek z ustaleniem prawa do emerytury dla były
funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych.
Art. 3. 1. Użyte w ustawie bez bliższego określenia pojęcia oznaczają:
1) emerytura - emeryturę policyjną przyznawaną funkcjonariuszom;
2) emeryt - emeryta policyjnego;
7) wysługa emerytalna - okresy służby 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 lub Służbie Więziennej, z wyjątkiem
okresów zawieszenia w czynnościach służbowych, a także okresy im równorzędne, łącznie z
okresami, o których mowa w art. 14 i art. 16;
Art. 12. 1. Emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby,
który w dniu zwolnienia posiada 15 lat służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu
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Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej lub w Służbie
Więziennej z wyjątkiem funkcjonariusza, który ma ustalone prawo do emerytury określonej w
ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczonej z
uwzględnieniem okresów służby i okresów z nią równorzędnych.
2. W przypadku funkcjonariuszy Służby Celnej lub funkcjonariuszy Służby CelnoSkarbowej dodatkowo wymagane jest ukończenie 55 lat życia i posiadanie w stażu służby co
najmniej 5 lat:
1) przy wykonywaniu zadań określonych odpowiednio w art. 1 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 24
lipca 1999 r. o Służbie Celnej lub w art. 2 ust. 1 pkt 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
Służbie Celnej lub
2) służby w Służbie Celno-Skarbowej.
3. Funkcjonariusz Służby Celnej lub funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, który w
dniu zwolnienia ze służby, przekształcenia albo wygaśnięcia stosunku służbowego osiągnął
staż służby 15 lat, w tym co najmniej 5 lat, o których mowa w ust. 2, ale nie osiągnął wieku 55
lat życia, nabywa prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego wieku, niezależnie od
przyczyny zwolnienia ze służby, wygaśnięcia czy przekształcenia stosunku służbowego.
Art. 13. 1. 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:
1) okresy służby w charakterze funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa;
1a) okresy służby w charakterze funkcjonariusza Policji państwowej, Milicji Obywatelskiej, z
wyjątkiem służby określonej w ust. 2;
1b) (uchylony);
1c) okresy służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art. 13b, na zasadach
określonych w art. 15c, z wyjątkiem służby określonej w ust. 2;
2) służbę wojskową uwzględnianą przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej;
Mówi o okresach służby (w innym charkterze …, na rzecz totalitarnego państwa , służbę
wojskową), które traktuje się jako równorzędne ze slużba m.in. w SC i SCS.
Art. 15. 1. Emerytura dla funkcjonariusza, który pozostawał w służbie przed dniem 2 stycznia
1999 r., wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby i wzrasta o:
1) 2,6% podstawy wymiaru - za każdy dalszy rok tej służby;
2) 2,6% podstawy wymiaru - za każdy rok okresów składkowych poprzedzających służbę, nie
więcej jednak niż za trzy lata tych okresów;
3) 1,3% podstawy wymiaru - za każdy rok okresów składkowych ponad trzyletni okres
składkowy, o którym mowa w pkt 2;
4) 0,7% podstawy wymiaru - za każdy rok okresów nieskładkowych poprzedzających służbę.
3. Emeryturę podwyższa się o 0,5% podstawy wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc
pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych.
3a. Jeżeli w wysłudze emerytalnej są uwzględniane okresy służby wojskowej, o których
mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2, emeryturę podwyższa się na zasadach przewidzianych w
przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych.
Mówi o okresach powodujących podwyższenie emerytury.
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Art. 15d. 1. Emerytura dla funkcjonariuszy, o których mowa w art. 12 ust. 2-3,
którzy zostali mianowani do Służby Celnej po dniu 14 września 1999 r. wynosi 40% podstawy
jej wymiaru za 15 lat służby i wzrasta na zasadach określonych w art. 15a.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do funkcjonariusza Służby Celnej lub funkcjonariusza
Służby Celno-Skarbowej, jeżeli przed dniem 2 stycznia 1999 r.:
1) pełnił służbę w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej;
2) pełnił zawodową służbę wojskową;
3) pełnił służbę lub był zatrudniony w jednostkach, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1-1c lub 34.
3. Zasady określone w ust. 1 i 2 dotyczą również funkcjonariuszy Służby Celnej, których
stosunek pracy został przekształcony w stosunek służbowy na podstawie art. 22b ustawy z dnia
24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej lub art. 99 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej.
Art. 15e. Emeryturę dla funkcjonariuszy, o których mowa w art. 12 ust. 2-3, którzy zostali
mianowani do Służby Celnej po dniu 14 września 1999 r. lub których stosunek pracy został
przekształcony w stosunek służbowy na podstawie art. 22b ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o
Służbie Celnej lub art. 99 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej i którzy przed
dniem 2 stycznia 1999 r. pełnili służbę, o której mowa w art. 15d ust. 2, lub byli zatrudnieni
w jednostkach, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 4, oblicza się na zasadach określonych
odpowiednio w art. 15 lub art. 15c.
Mówią na jakich zasadach oblicza się emeryturę dla funkcjonariusza .
Art. 16. 1. Funkcjonariuszom, którzy spełniają warunki określone w art. 12, zalicza się do
wysługi emerytalnej, uwzględnianej przy obliczaniu emerytury na podstawie art. 15 lub art.
15e, posiadane przed przyjęciem do służby okresy składkowe i nieskładkowe, w rozumieniu
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Pytania /wątpliwości :
1. Czy w związku z faktem, że przed przyjęciem się do pracy w Służbie Celnej pełniłem przez 5
lat zawodową służbę wojskową jako żołnierz zawodowy (w okresie 09.1985-09.1990) nie
dotyczy mnie (tak jak w innych służbach) warunek dodatkowy ukończenia 55 lat życia
wprowadzony dla funkcjonariuszy SC i SCS - art. 12 ust 2.
(w chwili obecnej mam 52 lata życia)
2. Czy w oparciu o art. 13 ust 1 pkt 2), który traktuje służę wojskową (zawodową) jako
równorzędną ze służbą w SCS, można uznać, że 5 lat zawodowej służby wojskowej
potraktowane zostanie jako lata służby równorzędne ze służbą w SCS lub przy
wykonywaniu np. zadań „policyjnych” w SC (o którym mowa w art. 12 ust.2 pkt 2).
(Istotne o tyle, że może być problem z uciułaniem 5 lat zadań policyjnych – oddział celny od
1991 do 2000r., dalej komórki merytoryczne, PC, KW, EK, DŚ, COW i zespoły po drodze).
3. Czy w związku z faktem, że przed 02 stycznia 1999 roku pełniłem zawodową służbę
wojskową (tj. od 09.09.1985 do 09.09.1990) emerytura moja będzie obliczona na zasadach
określonych w art. 15 w związku z art. 15 d ust. 2. pkt2).
(Gdyby tak było to w chwili obecnej osiągnąłbym 75 % podstawy emerytury, a dalsze lata
służby nie wpłynęłyby na jej wzrost).
Myślę, że podobne pytania wątpliwości mają wszyscy funkcjonariusze, którzy przed 02
stycznia 1999 roku służyli w służbach mundurowych lub wojsku. Nie wiem ilu ich jest w
całej służbie, ale zapewne będą oni zainteresowani stanowiskiem ZER.
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Ponadto, prosiłbym o wyjaśnienie sposobu ustalenia podstawy wymiaru emerytury (na
podstawie art. 18 f ust. 5 w związku z art. 5 ustawy emerytalnej).
Chodzi o przypadek kiedy będąc zatrudnionym w Izbie Celnej pełniłem również okresowo
(przez 30 dni ) w roku służbę jako żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych – skrót NSR (w
oparciu o kontrakt zawarty z Dowódcą Jednostki Wojskowej – w latach 2013 – 2016).
(Na ten czas Dyrektor IC udzielał mi urlopu bezpłatnego na podstawie wezwania
mobilizacyjnego z WKU – w myśl ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej.)
W myśl z art. 18 f ust. 5 ustawy emerytalnej , w przypadku gdy funkcjonariusz w ciągu
roku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 (z 10 lat wybranych przez niego), pełnił również inną
służbę uwzględnianą przy ustalaniu prawa do emerytury lub emerytury wojskowej,
stosunek, o którym mowa w ust.3 pkt 2, oblicza się proporcjonalnie do poszczególnych
okresów służby.
Według art. 18 f ust. 3 pkt 2 w celu ustalenia podstawy wymiaru emerytury oblicza się
stosunek sum kwot uposażeń funkcjonariusza w danym roku (wybranych przez niego z 10
kolejnych lat kalendarzowych) do rocznej kwoty przeciętnego uposażenia obowiązującego
w danym roku kalendarzowym wyrażając go w procentach, z zaokrągleniem do setnych
części.
Nadmieniam, że za czas mojej służby w NSR ( 30 dni w roku 2013, 30 dni w roku 2014 i 30
dni w roku 2015) otrzymywałem wynagrodzenie/żołd od Dowódcy Jednostki Wojskowej oraz
wyrównanie utraconego wynagrodzenia (jakie otrzymałbym w tym czasie od Dyrektora IC) z
puli Prezydenta Miasta.
Tak więc, jeżeli w roku X ( w okresie 12 miesięcy) :
- przez 11 miesięcy otrzymywałem wynagrodzenie w łącznej wysokości 900 zł ( czyli
miesięcznie 100 zł),
- przez 30 dni w związki z pełnieniem służby w NSR otrzymałem wynagrodzenie w łącznej
wysokości 100 zł ( 70 zł od Dowódcy Jednostki Wojskowej i 30 zł wyrównania od Prezydenta
Miasta ) ,
to w oparciu o jakie elementy będzie ustalany stosunek o którym mowa do okresu służby w
NSR ( 30 dni).
Czy tak jak dla okresu 11 miesięcy służby celnej stosunek będzie liczony do rocznej kwoty
przeciętnego wynagrodzenia funkcjonariusza celnego, czy też do jakiegoś innego
przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego np. w wojsku.
(Rozumiem, że w związku z powyższym za dany roku wyliczone zostaną dwa stosunki ( za kres
służby w SC i okres służby w NSR) , które zostaną z sumowane.)
Jakie i komu należy dostarczyć dokumenty w tym przypadku.
Kto to będzie weryfikował.
W związku z interpretacją ZER MSWiA, iż odchodząc na emeryturę policyjną ze Służby
Celno-Skarbowej funkcjonariusz musi spełniać warunki określone w art.12 ust.2 (w
szczególności wiek 55 lat), pomimo przyjęcia się po raz pierwszy do służby w Policji przed
1999r. (u mnie łącznie już 30-letnia wysługa), proszę o zadanie ZER MSWiA pytania, jak
będzie interpretował przepisy, jeżeli funkcjonariusz nie będzie się starał o przejście na
emeryturę policyjną "ze służby" (Celno-Skarbowej), tylko zwolni się ze służby i wystąpi o
świadczenie emerytalne już jako cywil ? Czy wtedy ważne będzie kiedy, gdzie i na jakich
warunkach rozpoczął całą służbę czy nadal pierwszoplanowe będą warunki z miejsca jego
ostatniej służby ?
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1c. Mam pytanie z Zakładu ZER MSWiA.
Sprawa wygląda tak:
Od 31 lipca 1991r do 31 stycznia 1993r pełniłem służbę kandydacką a Straży Granicznej.
Od 1 lutego do 30 kwietnia zarejestrowany jako bezrobotny z prawem do zasiłku.
Od 1 czerwca 1993r podjąłem pracę w Urzędzie Celnym w Rzepinie. Od tamtego czasu
pozostaję cały czas w służbie mundurowej. Obecnie na granicy w IAS w Poznaniu.
Mam świadomość, iż okres służby kandydackiej zostanie zaliczony do wysługi emerytalnej
jako okres równorzędny ze służbą. W świetle odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 1896 w sprawie
funkcjonariuszy Policji objętych art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym z dnia 23.10.2012
r., którą podpisał Pan Podsekretarz stanu, Pan Michał Deskur:
"Odnosząc się natomiast do kwestii sposobu obliczania emerytury funkcjonariuszom, którzy
pełnili służbę kandydacką, o której mowa w ustawach pragmatycznych służb mundurowych (np.
Policji, Straży Granicznej), należy wskazać, że okres służby kandydata traktowany jest jak
okres służby w formacji. W przypadku zatem funkcjonariusza pełniącego służbę kandydacką
przed dniem 2 stycznia 1999 r. emerytura zostanie obliczona na podstawie art. 15 ust. 1
ustawy." (źródło: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3303E176).
Proszę o odpowiedź na pytanie:
Czy w świetle przedstawionych faktów, mam prawo ubiegać się o "emeryturę policyjną" na
podstawie art. 15e w związku z art.15d ust.2 pkt. 1 na zasadach określonych w art.15
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ...
- to znaczy bez wymaganego ukończenia wieku 55 lat.
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