
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat ws prac nad projektem propozycji stanowiska Rządu wobec obywatelskiego 

projektu ustawy o zmianie ustawy 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 i Służby Więziennej oraz ich 

rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30) 

 

 

W dniach 21-22 grudnia 2015 r., w Ministerstwie Finansów, odbyło się pierwsze spotkanie 

grupy roboczej, powołanej przez Szefa Służby Celnej, celem przygotowania projektu stanowiska 

Rządu wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 

służb mundurowych. W pracach grupy roboczej uczestniczyli przedstawiciele Departamentu 

Służby Celnej Ministerstwa Finansów, Izby Celnej w Katowicach, Izby Celnej w Warszawie 

oraz przedstawiciel Związku Zawodowego Celnicy PL. 

Efektem prac było wypracowanie wstępnego stanowiska, zgodnie z którym: 

1) systemem zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy służb mundurowych objęta zostałaby 

cała formacja Służby Celnej; 

2) prawo do emerytury policyjnej, po okresie 15 lat pełnienia służby, przysługiwałoby 

funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy zostali do niej przyjęci przed dniem 31 grudnia 

2012 r., a w przypadku funkcjonariuszy przyjętych do służby w Służbie Celnej po raz 

pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. nabycie uprawnień emerytalnych wiązałoby się ze 

spełnieniem dwóch przesłanek łącznie, tj. 25 lat służby i ukończone 55 lat życia; 

3) osoby, które w dniu wejścia w życie nowych przepisów posiadałyby ustalone prawo do 

emerytury z systemu powszechnego lub prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy 

określone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

zachowywałyby prawo do tych świadczeń; 

4) funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy pełnili służbę w dniu wejścia w życie nowych 

przepisów, przysługiwałoby prawo wyboru systemu emerytalnego poprzez złożenie 

oświadczenia; 

5) przygotowanie stanowiska w sprawie projektowanych zmian powinno uwzględniać fakt, iż 

prowadzone są prace mające na celu powołanie Krajowej Administracji Skarbowej (wstępne 

szacunki zakładają, że w strukturze KAS pełnić służbę będzie ok. 9-10 tys. funkcjonariuszy 

Służby Celnej). 

 

Szef Służby Celnej zaakceptował wstępne stanowisko wypracowane przez grupę roboczą. 

 

 


