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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW 

Warszawa, 17 listopada 2021 roku

Sprawa: Pismo w sprawie prawa do 
zaopatrzenia emerytalnego 
funkcjonariuszy Służby Celno-
Skarbowej, którzy przed 
konsolidacją służb celno-skarbowych 
byli zatrudnieni w Wywiadzie 
Skarbowym oraz w Wydziałach 
Realizacji urzędów kontroli 
skarbowej (UKS) i Ministerstwa 
Finansów 

Znak sprawy: DWR1.055.1.2021

Kontakt: Kancelaria MF
tel. +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich 

Odpowiedź Ministra Finansów  

Szanowny Panie Rzeczniku, 

w odpowiedzi na pismo Pana Rzecznika z 13.10.2021 r. (Nr WZF.7060.91.2021.TO) w sprawie 

prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, którzy przed 

konsolidacją służb celno-skarbowych byli zatrudnieni w Wywiadzie Skarbowym oraz w 

Wydziałach Realizacji urzędów kontroli skarbowej (UKS) i Ministerstwa Finansów, informuję.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i byli funkcjonariusze 

Służby Celnej zostali objęci zaopatrzeniem emerytalnym na podstawie ustawy z dnia 11 maja 

2017 r. 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 
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niektórych innych ustaw1. Wprowadzenie przedmiotowych zmian było skutkiem m. in. treści 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r. (sygnatura akt K 39/13) w sprawie 

uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej. 

W systemie zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych o prawie do emerytury 

mundurowej/policyjnej decyduje określony czas służby i okresy równorzędne ze służbą 

zdefiniowane w art. 13 i art. 18b ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym. 

Przyjęte systemowe rozwiązanie wyłącza osoby zatrudnione w ramach stosunku 

pracowniczego z uprawnień do świadczeń emerytalnych na mocy ustawy zaopatrzeniowej, co 

odnosi się także do funkcjonariuszy celnych zatrudnionych przed 15 września 1999 r.

Zaopatrzenie emerytalne z tytułu wysługi lat przysługuje funkcjonariuszom Służby Celno-

Skarbowej oraz również funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy zostali mianowani do Służby 

Celnej po dniu 14 września 1999 r. lub których stosunek służbowy 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. Wysługę emerytalną stanowią okresy 

służby w Służbie Celnej i Służbie Celno-Skarbowej.

Ponadto jako równorzędne ze służbą traktuje się jedynie okresy zatrudnienia w Służbie Celnej 

od dnia 15 września 1999 r. (od wejścia w życie ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej) 

do dnia przekształcenia stosunku pracy w stosunek służby w przypadku, gdy osoba, która 

wykonywała zadania przypisane dla Służby Celnej, otrzymała akt mianowania skutkujący tym 

przekształceniem. 

Datę wejścia w życie ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej, przypadającą na 15 

września 1999 r. przyjęto, jako datę początkową przy ustalaniu dla funkcjonariuszy Służby 

Celnej prawa do emerytury policyjnej i obliczania jej wysokości. W odniesieniu do Służby 

Celnej, nie uwzględniono okresów zatrudnienia funkcjonariuszy przed 1999 r., bowiem 

funkcjonariusze wykonujący pracę na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. o 

pracownikach państwowych nie stanowili służby mundurowej, lecz byli urzędnikami urzędów 

państwowych.

Odnosząc się do pytania o projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji 

Skarbowej oraz niektórych innych ustaw, informuję, że projekt zmiany ustawy o Krajowej 

Administracji Skarbowej jest w fazie opracowywania wraz ze zgłoszeniem projektu do Wykazu 

prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. 

1 Dz. U. poz. 1321
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Odpowiadając na pytanie Pana Rzecznika, czy w resorcie finansów prowadzone są prace nad 

nowelizacją ustawy zaopatrzeniowej informuję, że resort finansów nie jest „właścicielem” 

ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…), a ministrem wiodącym w tym 

zakresie jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). 

Obecnie MSWiA prowadzi prace legislacyjne nad projektem zmiany ustawy zaopatrzeniowej. 

Zakres proponowanych w tym projekcie zmian legislacyjnych nie obejmuje jednak poszerzenia 

katalogu wskazującego, jakie okresy pracy są traktowane jako równorzędne ze służbą.

Podstawa prawna

1. Art. 17 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

Ministra Finansów

Podsekretarz Stanu
$Departament/Biuro

Piotr Patkowski

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/
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