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Warszawa, 22 maja 2017 r.  

Opinia do 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 506) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przyjęta przez Sejm 11 maja 2017 r. nowelizacja 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 i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 7, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych, rozszerza jej zakres podmiotowy. 

Obejmuje się nim również dotychczasowych funkcjonariuszy Służby Celnej oraz 

funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Nowelizacja z dnia 11 maja 2017 r. została 

dokonana w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. (sygn. akt 

K 39/13). Rozpatrywany problem konstytucyjny sprowadzał się do zgodności przepisów 

ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych w zakresie, w 

jakim wśród podmiotów uprawnionych do świadczeń emerytalnych pomijają funkcjonariuszy 

Służby Celnej, z zasadą równości wobec prawa i zakazem dyskryminacji (art. 32 

Konstytucji). Wyrok ten zapadł na gruncie przepisów obowiązującej przed 1 marca 2017 r. 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.). 

Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją ustawy o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych w zakresie, w jakim wśród osób 
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uprawnionych do świadczeń emerytalnych pomija funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy 

wykonują zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt 4–6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

Służbie Celnej. Do zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy Służby Celnej należało 

rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie określonych przestępstw i 

wykroczeń, podobnie jak do zadań funkcjonariuszy policji określonych w art. 1 ust. 1 pkt 3 i 

4 ustawy o Policji, którzy  m. in. inicjują i organizują działania mające na celu zapobieganie 

popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie 

w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi, 

a także wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Trybunał uznał, że 

funkcjonariusze Służby Celnej bezpośrednio rozpoznając, wykrywając, zapobiegając 

i zwalczając określone typy przestępstw i wykroczeń, wykonują zadania podobne do 

ustawowych zadań funkcjonariuszy policji. Podobieństwo natomiast wykonywanych zadań 

przekłada się na zakres faktycznie podejmowanych czynności i stopień narażenia życia i 

zdrowia.  

Ustawa uwzględnia zmiany w stanie prawnym wprowadzone z dniem 1 marca 2017 r. tj. 

wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. 

U. poz. 1947, z późn. zm.) i utworzenie Służby Celno–Skarbowej, której funkcjonariusze, 

podobnie jak funkcjonariusze Służby Celnej nie byli objęci zaopatrzeniem emerytalnym, lecz 

pozostawali w systemie powszechnego ubezpieczenia społecznego. 

Ustawa przyznaje uprawnienie do emerytury policyjnej oraz inne uprawnienia 

przewidziane w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych 

również funkcjonariuszom objętym ustawą z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej oraz 

ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej. Dla funkcjonariuszy Służby Celnej lub 

Służby Celno–Skarbowej przyjęto, obok 15 lat służby, dodatkowy warunek: ukończenia 55 

lat i staż co najmniej 5 lat pełnienia służby przy wykonywaniu zadań o charakterze 

„policyjnym” (tj. wskazanych w sentencji wyroku TK K 39/13) lub służby w Służbie Celno-

Skarbowej. Funkcjonariusze Służby Celnej lub Służby Celno-Skarbowej, którzy w dniu 

zwolnienia ze służby (przekształcenia albo wygaśnięcia stosunku służbowego) osiągnęli staż 

15 lat służby, a w tym co najmniej 5 lat pełnienia służby przy wykonywaniu zadań 

„policyjnych”, ale nie osiągnęli wieku 55 lat życia, nabywają prawo do emerytury w dniu 

osiągnięcia tego wieku, niezależnie od przyczyny zwolnienia ze służby. Ustawa zawiera 

również przepisy dotyczące wyliczenia wysokości emerytury policyjnej oraz zasad jej 
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wzrostu, dostosowując je do zasad przewidzianych w uregulowaniach dla służb 

mundurowych (uwzględniając cezurę czasową przewidzianą dla przyjętych po raz pierwszy 

do służby przed albo po 31 grudnia 2012 r. oraz konsekwencje tego dla uprawnień 

emerytalnych). 

Ponadto ustawa przewiduje dla funkcjonariuszy Służby Celno–Skarbowej zwolnionych 

ze służby świadczenie pieniężne w wysokości 40 % średniego uposażenia wypłacanego 

(przez okres do 12 miesięcy) od miesiąca złożenia wniosku o emeryturę policyjną do 

miesiąca poprzedzającego miesiąc podjęcia wypłacania tej emerytury. 

Ustawa wchodzi w życie co do zasady z dniem 1 stycznia 2018 r., zaś odsunięte dalej 

w czasie (z dniem 1 stycznia 2025 r.) wejście w życie przepisu art. 1 pkt 16 jest dostosowane 

do uregulowań ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 

żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, 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 (Dz. U. poz. 664). 

Niezbędną konsekwencją przyjętej nowelizacji są zmiany dokonane w ustawach: z dnia 

6 kwietnia 1990 r. o Policji, z dnia 12 października 1990 r., o Straży Granicznej, z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu 

emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji 

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, z dnia 24 maja 

2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, z dnia 30 

października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych, z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z dnia 27 lipca 

2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, z dnia 9 czerwca 

2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie 

Więziennej, z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących 
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w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą oraz z dnia 16 listopada 

2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

 II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy zawarty w druku sejmowym nr 30 wpłynął do Sejmu 28 sierpnia 2015 r., 

stanowił on obywatelską inicjatywę ustawodawczą. Pierwsze czytanie projektu odbyło się na 

3. posiedzeniu Sejmu 2 grudnia 2015 r., następnie projekt skierowano do rozpatrzenia 

w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Finansów Publicznych oraz 

Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt ten stał się punktem wyjścia do prac 

legislacyjnych związanych z wykonaniem wyroku TK z dnia 3 marca 2015 r., sygn. akt K 

39/13. Rada Ministrów pozytywnie oceniła dążenia wnioskodawców obywatelskiego projektu 

ustawy do wypracowania rozwiązań legislacyjnych zmierzających do realizacji wyroku 

K 39/13. W ocenie Rządu zakres uprawnień emerytalnych dla funkcjonariuszy Służby Celnej 

proponowanych w obywatelskim projekcie był zbyt daleko idący i wykraczał poza zakres, 

wynikający z sentencji wyroku TK, ponieważ projekt zakładał objęcie wszystkich 

funkcjonariuszy Służby Celnej zakresem regulacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy służb mundurowych.  

Wyżej wymienione komisje sejmowe przedstawiły sprawozdanie zawarte w druku 

nr 1521. Komisje zaproponowały przyjęcie projektu ustawy, który poszerza krąg podmiotowy 

objętych ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych, 

o funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, uprawniając ich do emerytury policyjnej, a także 

określonych funkcjonariuszy podlegających ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej 

oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej. Dla funkcjonariuszy Służby Celnej 

lub Służby Celno–Skarbowej przyjęto, obok 15 lat służby, warunek: ukończenia 55 lat i staż 

co najmniej 5 lat pełnienia służby przy wykonywaniu zadań o charakterze „policyjnym” (tj. 

wskazanych w sentencji wyroku TK K 39/13) lub służby w Służbie Celno-Skarbowej.  

Podczas drugiego czytania, które odbyło się na 41. posiedzeniu Sejmu, zgłoszono 

poprawki (9). Dotyczyły one rozszerzenia zakresu podmiotowego objętych uprawnieniami 

emerytalnymi służb mundurowych, ponadto zakładały one odejście od konieczności 

spełnienia przez funkcjonariusza celnego, odchodzącego na emeryturę, łącznie dwóch 

warunków (wieku i stażu pełnienia służby, a nabycie uprawnień do emerytury policyjnej po 

15 latach służby bez względu na wiek). 
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Komisje rekomendowały Sejmowi odrzucenie wszystkich poprawek. Sejm odrzucił 

wszystkie poprawki i na 41. posiedzeniu przyjął ustawę 425 głosami za, przy jednym 

przeciwnym, bez głosów wstrzymujących się.  

 

III. Uwagi  

1. Art. 20 pkt 1 lit. a i b dotyczy zmiany ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej. W jej art. 150 zmienia się ust. 8 i dodaje się nowy ust. 8a. W 

art. 150 ust. 8 zawarto „zastrzeżenie przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy służb mundurowych”, dotyczy ono całej ustawy, natomiast ust. 8a odwołuje 

się do ust. 8. Powstaje niejasność, czy ogólne określenie „zastrzeżenia” niewskazującego 

konkretnych przepisów jest dostatecznie zrozumiałe – czy oznacza uszczegółowienie (jednak 

w jakim zakresie), czy też wyjątek, niestosowanie czy uwzględnienie (w jakim zakresie). Jaka 

jest relacja obu aktów prawnych powinno wynikać z przepisów, tym bardziej, że dotyczą 

uprawnień. 

2. Art. 25 ust. 1 pkt 3 stanowi o wygaśnięciu stosunku służbowego na podstawie art. 170 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej 

Administracji Skarbowej. Zgodnie z art. 25 ust. 2 wygaśnięcie stosunku służbowego traktuje 

się jak zwolnienie ze służby. Art. 170 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, przesądza, że jeżeli w terminie 

do dnia 31 maja 2017 r. osoby objęte zakresem tego artykułu, nie otrzymają pisemnej 

propozycji określającej nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby, to z dniem 31 

sierpnia 2017 r. następuje wygaśnięcie stosunku tj. zwolnienie ze służby. Od 1 września 

2017 r. nie będzie możliwe dla tych osób skorzystanie z prawa do świadczenia pieniężnego 

wymienionego w art. 25 ust. 1 w części wspólnej, ponieważ ustawa wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2018 r. Podobnie dzieje się w stosunku do osób objętych zwolnieniem ze służby – 

art. 25 ust 1 pkt 1 i 2, jeżeli do 31 sierpnia 2017 r. nie dostaną propozycji.  

Wydaje się, że jeżeli przepis przejściowy ma spełnić swoją funkcję, czyli zgodnie z § 36 

Zasad techniki prawodawczej: nieuciążliwości dla adresatów i danie możliwości 

przystosowania się do nowych warunków, powinien wejść w życie w taki sposób, aby 

umożliwić skorzystanie adresatom z ochrony, tj. z dniem 1 września br. 
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3. Niezrozumiałe jest również zamieszczenie w art. 25 uregulowania ust. 5, a także 

w art. 21 ust. 3, ponieważ stanowią one oczywistość – dopóki ustawa nie wejdzie w życie, 

bezskuteczne są działania na jej podstawie. 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


