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W związku z pismem nr DP-WL-0231-24/2019/EM z dnia 31 maja 2019 roku w
sprawie przedstawienia stanowiska do 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, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i
Służby Więziennej Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych przedstawia
następujące stanowisko:
- proponowane zmiany ocenia pozytywnie.
Równocześnie FZZPS przypomina o problemach, które wielokrotnie już były zgłaszane i wnosi o ich
rozwiązanie:
- dostosowanie wymogów uzyskania uprawnień emerytalnych w stosunku do innych służb poprzez
zniesienie wymogu posiadania stażu 5 lat przy wykonywaniu zadań tzw. policyjnych,
- zaliczenie okresu zatrudnienia w Służbie Celnej przed wejściem w życie ustawy o Służbie Celnej
czyli przed 15 września 1999 r.,
- zaliczenie okresu zatrudnienia byłym pracownikom UKS, którzy zostali funkcjonariuszami Służby
Celnej lub Służby Celno-Skarbowej,
- dodanie przepisu, który znajdował się w druku sejmowym numer 3178 tj. w Komisyjnym projekcie
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, Służby Ochrony
Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
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.
Ponadto FZZPS zastrzega sobie możliwość zgłoszenia uwag do projektu nowelizacji z dnia 17
czerwca br.
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