Warszawa, dnia

lutego 2019 r.

DEPARTAMENT BUDŻETU,
LOGISTYKI i KADR KRAJOWEJ
ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
DLK8.105.11.2019
Pan
Sławomir Siwy
Przewodniczący ZZ Celnicy PL

W nawiązaniu do pisma z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie procedowania komisyjnego projektu
ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji (…) druk 3178, uprzejmie informuję, że w obecnym kształcie wprowadza on regulacje
prawne odnoszące się wyłącznie do warunków nabywania uprawnień emerytalnych przez
funkcjonariuszy podległych Szefowi KAS, podczas gdy zakres projektowanych regulacji
rządowych zmierza, do regulacji szerszych obejmujących wszystkich funkcjonariuszy, których
uprawnienia emerytalne zostały uregulowane w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o emeryturach
mundurowych.
Z związku z podjęciem przez MSWiA prac nad zmianami co do zaopatrzenia emerytalnego
dotyczącymi wszystkich formacji mundurowych, w ocenie Szefa KAS zasadnym jest, aby
zgłoszone propozycje były rozpatrywane łącznie z projektem rządowym. W ramach konsultacji
prowadzonych przez MSWiA, Szef KAS uwzględniając zobowiązania złożone
w Porozumieniu podpisanym w dniu 21 listopada 2018 r. ze Stroną Społeczną włączył się
w proces legislacyjny i zgłosił następujące propozycje zmian w zakresie funkcjonariuszy Służby
Celnej i Służby Celno-Skarbowej:
1) zaproponował zniesienie co do funkcjonariuszy Służby Celnej lub Służby CelnoSkarbowej wymogu osiągnięcia 55 lat życia warunkującego nabycie prawa
do emerytury mundurowej, zarówno, w art. 12 ust. 1, jak również w art. 18b ustawy o
emeryturach mundurowych, z jednoczesnym pozostawieniem pozostałych warunków
wskazanych w art. 12 ust. 2;
2) w związku z proponowaną w pkt 1 zmianą art. 12 ust. 2 znoszącą warunek osiągnięcia
wieku 55 lat życia, zaproponowano rozważenie wykreślenia ust. 3 w art. 12 przedmiotowej
ustawy;
3) zgłoszono konieczność modyfikacji w zakresie przesunięcia terminu wejścia w życie
znowelizowanej treści art. 5 ust. 4, w związku z ust. 1a ustawy mundurowej,
co do funkcjonariuszy Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej. Taką konieczność
nowelizacji sygnalizował już Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.
Zmiana ta wprowadzona do art. 5 ust. 4 ustawy o emeryturach mundurowych (art. 9 pkt 5
Przepisów wprowadzających ustawę o Straży Marszałkowskiej z dnia 26 stycznia 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 730) ma wejść w życie co do funkcjonariuszy Służby Celnej lub
Służby Celno-Skarbowej dopiero z dniem 14 kwietnia 2020 r.
Zasadna zatem jest modyfikacja i przyspieszenie daty wejścia w życie nowego
uregulowania art. 5 ust. 4 w zakresie funkcjonariuszy Służby Celnej lub Służby Celno-
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Skarbowej i uniezależnienie go od dnia objęcia systemem emerytalnym funkcjonariuszy
Straży Marszałkowskiej, gdyż funkcjonariusze Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej
objęci są tym systemem już od dnia 1 stycznia 2018 r.
4) zaproponowano także wprowadzenie do art. 13 ust. 1 ustawy o emeryturach mundurowych
dodatkowego zapisu w zakresie okresów traktowanych jako równorzędne ze służbą co do
funkcjonariuszy Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej - analogicznie jak to jest np.
w punkcie 4 w zakresie okresów zatrudnienia lub służby w zawodowych jednostkach
ochrony przeciwpożarowej i nauki w szkołach pożarniczych, w charakterze członka
Korpusu Technicznego Pożarnictwa, a także funkcjonariusza pożarnictwa w terminie do
dnia 31 stycznia 1992 r. - okresów od dnia 15 września 1999 r. tj. wejścia w życie ustawy
z dnia 24 lipca 1999 r.o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. poz. 1641, z późn. zm.) okresów
zatrudnienia funkcjonariuszy celnych zatrudnionych w dniu wejścia w życie ww. ustawy
w administracji celnej, którzy od tego dnia wykonywali zadania przewidziane dla Służby
Celnej pomiędzy dniem 15 września 1999 r., a dniem przekształcenia stosunku pracy w
stosunek mianowania.
Uznano za zasadne, aby okres zatrudnienia pomiędzy dniem 15 września 1999 r.,
a dniem wejścia w życie skutków mianowania traktowany był na równi ze służbą dla tych
funkcjonariuszy, którzy wykonywali zadania przypisane dla Służby Celnej,
a następnie otrzymali akty mianowania skutkujące przekształceniem stosunku pracy
w stosunek służby. Tym bardziej jest to istotne, gdyż ustawodawca przewidział okres
9 miesięcy do wręczenia aktu mianowania i proces ten odbywał się różnie
w indywidualnych stosunkach prawnych osób o zbliżonej sytuacji prawno-faktycznej.
Powyższa zmiana pozwoli na wyeliminowanie ewentualnych negatywnych skutków
na poczet nabycia uprawnień emerytalnych osób objętych przepisami przejściowymi
z art. 91 i art. 92 ustawy o Służbie Celnej z 1999 r., które formalnie nie miały wpływu na
datę przekształcenia stosunku pracy w stosunek służby, pomimo tego, iż od dnia wejścia
w życie ustawy wykonywały zadania przewidziane dla funkcjonariuszy Służby Celnej.
W tym miejscu Szef KAS zauważa, iż ww. propozycja uwzględnia zgłaszane na stronie 1
pisma przez Związek Celnicy PL postulaty wprowadzenia uregulowań dotyczących
okresów pracy w administracji celnej osób, które realizowały zadania przypisane
do Służby Celnej, a następnie otrzymały akty mianowania.
Odnośnie przepisów dotyczących zmian w zakresie uprawnienia do renty inwalidzkiej
funkcjonariuszy Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej, których stosunek służbowy wygasł,
został przekształcony lub zostali zwolnieni w okresie od 3 marca 2015 r. do dnia wejścia
w życie ustawy zmieniającej z dnia 11 maja 2017 r. ustawę o emeryturach mundurowych - strona
2 pisma, Szef KAS uprzejmie informuje, iż w chwili obecnej, w związku z sygnałem dotyczącym
przedmiotowej kwestii, trwają w Ministerstwie Finansów prace analityczno-prawne nad
zasadnością wprowadzenia ww. zmian, biorąc pod uwagę zarówno uregulowania ustawy
nowelizującej, ustawy o emeryturach mundurowych, jak też wolę ustawodawcy co do kształtu
objęcia funkcjonariuszy Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej zaopatrzeniem emerytalnym
z dniem 1 stycznia 2018 r.
Analizie poddane jest zarówno, czy brak uregulowań odnośnie rent w przepisach przejściowych
odnośnie włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej, jest luką prawną
czy też zamierzonym działaniem ustawodawcy, jak również w zakresie skutków finansowych
ewentualnych zmian.
Szef KAS przedstawiając powyższe nie widzi zatem na obecnym etapie prac konieczności
spotkania z przedstawicielem Strony Społecznej, albowiem ewentualne konsultacje nastąpią
w ramach procesu legislacyjnego rządowego projektu ustawy opracowywanego przez MSWiA.
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