www.celnicy.pl

Związek Zawodowy
Celnicy PL

Nysa, dnia 05 .06.2019r.

ZZ Celnicy PL – 57/19
Pan Paweł Szefernaker
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DP-WL-023124/2019/EM z dnia 31.05.2019 r., które zostało przesłane pocztą elektroniczną do ZZ CELNICY PL w
dniu 04.06.2019 r., w sprawie przedstawienia stanowiska względem projektu o zmianie ustawy z dnia 18
lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,(….).

W przedmiotowym piśmie nadawca zwraca się z prośbą o jak najszybsze przedstawienie
opinii/stanowiska wynikającego z potrzeby realizacji do dnia 1 lipca 2019 r. porozumień zawartych
pomiędzy strona rządową i społeczną w zakresie warunków nabycia prawa do emerytury.
W związku z powyższym Zarząd Związku Zawodowego CELNICY PL opiniuje pozytywnie
przesłane propozycje zmian w projekcie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji,(….), w szczególności zaś pod kątem usunięcia warunku ukończenia 55 lat
życia uprawniającego do nabycia emerytury, tak aby omawiany projekt, zgodnie z zapewnieniami
przedstawicieli strony rządowej i podpisanymi ze strona społeczną porozumieniami mógł wejść w życie
od 1 lipca 2019 r.
Zgłaszając postulaty poprawek, zmian Związek podnosi, co następuje:

a) w zakresie poprawek techniczno-legislacyjnych wnioskujemy o:
1. wykreślenie z art.12 ust.3 zwrotu o treści - „w dniu osiągnięcia tego wieku”, w to miejsce dodanie
„w dniu spełnienia obu tych warunków”.
b) W ramach możliwych i nie blokujących ani nie opóźniających procedowania ustawy zmian legislacyjnych wnioskujemy o to, aby w ramach zmian legislacyjnych przyśpieszyć datę wejścia w życie
zmian już wprowadzonych do ustawy emerytalnej poprzez ustawę z 26 stycznia 2018 roku Przepisy
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wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. 2018 poz. 730) w ten sposób, aby zamiast
daty wejścia w życie 20.04.2020 określić datę wejścia tych przepisów na datę 1 lipca 2019 roku.
Chodzi o przepisy:
- art. 9 pkt. 5 lit a i b w/w ustawy
- art. 9 pkt. 12 w/w ustawy
c) Odnośnie innych uwag i propozycji przypominamy dotychczas zgłaszane postulaty, które
zdaniem Związku można będzie procedować w Sejmie bez opóźniania prac nad przesłanym
projektem:
1) należy uregulować wysokość uposażenia zaliczanego do podstawy emerytury w okresie
czasowego pozostawania poza służbą, np. okres zwolnienia i następne przywrócenie do służby na
skutek wyroku sądu albo po uniewinnieniu, umorzeniu postępowania karnego oraz okresu ucywilnienia
tj. pracy w charakterze pracownika cywilnego funkcjonariuszy przywróconych do służby na podst. art.
150 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
2) należy zaliczyć jako okresy służby lub okresy równorzędne ze służbą:
a) okres pracy funkcjonariuszy Służby Celnej i Celno-Skarbowej w administracji celnej za okres
sprzed 15.09.1999 roku,
b) okres służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (wcześniej pracownicy UKS), których
stosunek pracy został przekształcony w stosunek administracyjnoprawny na podstawie ustawy o
Wojewódzkich Kolegiach Skarbowych oraz na podstawie p.w.u. KAS,
c) okresów pracy w GIC w stosunku do osób, które zostały funkcjonariuszami Służby CelnoSkarbowej.
3) Uwzględnienie kompromisu zawartego z KP PiS z maja 2017r. oraz uwzględnienie jednomyślnie
przyjętego projektu Komisji ds. Petycji – druk 3178 i 3178A i ograniczenie warunku wykonywania 5 lat
tzw. zadań policyjnych
4) Dodanie do ustawy przepisu przejściowego w brzmieniu:
Funkcjonariuszom Służby Celnej lub funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, którzy zostali
zwolnieni ze służby albo których stosunek służbowy został przekształcony albo wygasł w okresie od
dnia 3 marca 2015 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przysługuje prawo do emerytury
policyjnej na zasadach określonych w art. 15d lub art. 15e ustawy zmienianej w art. 1 w przypadku, gdy
funkcjonariusz Służby Celnej lub funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, we wskazanym wyżej
okresie, spełniał przesłanki do nabycia prawa do emerytury określone w art. 12 ustawy zmienianej w
art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
Wyrażamy nadzieję, że pierwszy w historii uchwalony przez obecny Parlament projekt obywatelski –
druk nr 30, zakończy się finalnie w sposób satysfakcjonujący blisko 200 tys. Obywateli, którzy
podpisali projekt.
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Uzasadnienie końcowe:
Odnośnie pkt. 1
Z uwagi na to, że kryterium wieku zostanie wykreślone z ustawy, nie powinno się ono pojawiać w
innych przepisach. Zaproponowany zwrot mieści w sobie zapis o dwóch warunkach uzyskania
emerytury mundurowej: minimum 15 lat służby ogółem, w tym 5 lat tzw. „zadań policyjnych”
Odnośnie pkt. 2
Wskazane przepisy ustawy z 26 stycznia 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę o Straży
Marszałkowskiej zmieniają istotnie ustawę główną o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji
(..) i regulują kwestie niezwykle ważne dla funkcjonariuszy – określenie sposobu obliczania podstawy
wymiaru emerytury, kwestię określenia iż okres urlopu wychowawczego jest brany pod uwagę przy
obliczaniu podstawy wymiaru emerytury.
Wskazana wyżej ustawa określa datę wejścia w życie przepisów na dzień 20.04.2020, podczas gdy
wskazane byłoby, aby zmiany te weszły w życie z dniem obecnie planowanych zmian tj od 1 lipca 2019
roku. Stąd wskazana propozycja zmian, która nie powinna w żaden sposób spowolnić planowanych
zmian legislacyjnych.
Odnośnie pkt. 3
Wskazane postulaty to postulaty od dawna zgłaszane przez Związek Zawodowy Celnicy PL
zmierzające do urzeczywistnienia prawnej równości funkcjonariuszy innych służb mundurowych ze
sobą, a w szczególności sytuacji funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na tle pozostałych formacji
mundurowych. W innych formacjach okresy pracy zostały zaliczone na poczet okresu służby w razie
„zamiany” pracownika w funkcjonariusza, w Służbie Celno-Skarbowej nie. Sytuacja ta wymaga
zmiany, zwłaszcza zważywszy na to że osoby te często wykonywały te same zadania przed 99 rokiem,
co i później, w tym pełniły służbę z narażeniem życia i zdrowia. W związku z tym, za tymi postulatami
stoją oczywiste względy sprawiedliwości społecznej oraz przepisów prawa.
Postulat zniesienia lub ograniczenia wykonywania tzw. „zadań policyjnych” przez okres 5 lat był
wielokrotnie podnoszony i jest stronie Rządowej doskonale znany. U jego podstaw leży naturalnie
konstytucyjna zasada równości.
Propozycja przepisów przejściowych ma za zadanie w swej konstrukcji „ochronić” funkcjonariuszy,
tj tak zapisać ich uprawnienia emerytalne, aby nikt nie został pokrzywdzony niemożnością starania się o
emeryturę w systemie zaopatrzeniowym właściwym dla służb mundurowych.
Zgłaszając powyższe wnioski Związek wyraża nadzieję, na to że przyjęcie w/w zmian nie
opóźni procesu legislacyjnego skierowanego do konsultacji społecznych projektu rządowego .
Z poważaniem
z up. Zarządu Głównego ZZ CELNICY PL
Wiceprzewodnicząca
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