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                                                                                 Koleżanki i Koledzy
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W imieniu trzech central związkowych działających w Służbie Celnej - to jest Federacji ZZSC, 
Zrzeszenia ZZSC RP oraz ZZ SzNPiA -  uprzejmie informujemy, że w wyniku prowadzonych przez 
Nas działań na forum Sejmu R.P. - w tym licznych spotkań z posłami na Sejm R.P. - doprowadziliśmy 
do organizacji w dniu 09.04.2015r. spotkania połączonych Prezydiów Komisji Finansów Publicznych 
oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z udziałem związków zawodowych. 
Głównym  tematem  przedmiotowego  spotkania  będzie  omówienie  możliwości  realizacji  wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie emerytur mundurowych dla funkcjonariuszy celnych jeszcze w 
obecnej kadencji Sejmu.
W tym  miejscu  pragniemy  wyjaśnić,  że  używane  w  ostatnich  dniach  przez  wiele  instytucji  życia 
publicznego określenie  "emerytura  celna" stanowi w istocie  skrót myślowy.  Po ogłoszeniu wyroku 
Trybunału  Konstytucyjnego z dnia 3 marca  2015r.  o  sygn.  akt  K 39/13 oraz po złożeniu  z naszej 
inicjatywy przez posłów SLD w Sejmie w dniu 19 marca 2015r. projektu ustawy o zmianie ustawy z 
dnia 18 lutego 1994r.  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 procedowanie  nad  emeryturami  mundurowymi  dla 
funkcjonariuszy celnych stało się proceduralnie możliwe.

Mając na uwadze informacje zawarte w prezentacji zamieszczonej przez Ministerstwo Finansów 
na  Corintii  -  dotyczącej  przewidywanego  przez  rząd  harmonogramu  działań  w  zakresie  nadania 
uprawnień  do  emerytury  mundurowej  funkcjonariuszom  Służby  Celnej,  po  wyroku  Trybunału 
Konstytucyjnego widać wyraźnie, że próbujemy ze wszystkich sił przeciwstawić się opóźnieniu wejścia 
w życie skutków korzystnego dla nas wyroku Trybunału. Prosimy więc o wnikliwe przeanalizowanie 
scenariusza  zawartego  w  przedmiotowej  prezentacji  -  zwłaszcza  ostatniej  strony.  Jest  on  dziwnie 
zbieżny z planami działań przedstawionymi przez jedną z ogólnokrajowych organizacji związkowych.

Musimy stojącą przed nami szansę wykorzystać i nie dajmy się w tej sprawie podzielić lub poróżnić.
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