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                                                                                                    Koleżanki i Koledzy

                                                                                                    Funkcjonariusze Służby Celnej

W imieniu trzech central związkowych działających w Służbie Celnej - to jest Federacji ZZSC, 
Zrzeszenia ZZSC RP oraz ZZ SzNPiA - uprzejmie informujemy, że:        
w dniu 9 kwietnia 2015 r. odbyło się w Sejmie wspólne posiedzenie Prezydium Komisji Finansów 
Publicznych  oraz  Komisji  Społecznej  i  Rodziny,  którego  tematem  było  omówienie  możliwości 
realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 roku. 

     Podczas posiedzenia Prezydium przedstawiciele strony związkowej jednoznacznie wykazali,  że 
jedynym  rozwiązaniem  realizującym  wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  jest  niezwłoczne  (w  tej 
kadencji  Sejmu)  objęcie  wszystkich  bez  wyjątku  funkcjonariuszy  Służby  Celnej  zaopatrzeniowym 
systemem służb mundurowych. 

W tym samym czasie w trakcie posiedzenia Sejmu w punkcie „pytania w sprawach bieżących” była 
prezentowana odpowiedź Szefa Służby Celnej Jacka Kapicy na pytanie jak planuje wykonać wyrok 
Trybunału  Konstytucyjnego.  Wypowiedź  jest  tożsama  z  informacjami  zawartymi  w  prezentacji 
„harmonogram działań” zamieszczonej na „Corintii” (stenogram z posiedzenia Sejmu w załączeniu).

Przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych Krystyna Skowrońska wyraziła opinię o konieczności 
niezwłocznego  podjęcia  prac  wskazując,  że  w  Sejmie  jest  złożony  projekt  nowelizacji  ustawy  o 
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji Straży Granicznej …. (projekt SLD z dnia 19 marca 
2015r. w załączeniu).

Projekt  KP SLD z dnia 19 marca  2015 roku w pełni  realizuje  wyrok Trybunału  Konstytucyjnego, 
zapewniając  objęcie  zaopatrzeniowym  systemem  służb  mundurowych  wszystkich  funkcjonariuszy 
celnych.
Zapis w punkcie 8 projektu zawiera regulacje dla funkcjonariuszy Służby Celnej takie same jak dla 
funkcjonariuszy pozostałych służb tj. dla funkcjonariuszy przyjętych do Służby przed 31 grudnia 2012 
roku warunki konieczne uprawniające do emerytury mundurowej 15 lat Służby bez względu na wiek 
(min. wysokość emerytury 40% uposażenia), dla funkcjonariuszy przyjętych po 1 stycznia 2013 roku 
warunki konieczne 25 lat Służby i 55 lat życia (min. wysokość emerytury 60 % uposażenia).
Sposób  naliczania  emerytury  i  pozostałe  regulacje  identyczne  jak  w  pozostałych  służbach 
mundurowych zawarte są w kolejnych punktach projektu.
Zapis w punkcie 7 w podpunktach 5 i 6 gwarantuje zaliczenie stażu pracy w administracji celnej od 
roku 1983 i administracji podatkowej.
Projekt  zawiera  także  zapisy  regulujące  sprawy  socjalne  w  tym  rentowe  i  chorobowe  tak  jak  w 
pozostałych służbach mundurowych.  

W posiedzeniu Prezydium Komisji brał udział Mecenas z Kancelarii DZP Pan Zalasiński, autor 
projektu SLD z dnia 19 marca 2015 roku , który w sposób nie budzący wątpliwości wykazał, że tylko 
włączenie funkcjonariuszy celnych  do systemu emerytalnego służb mundurowych w pełni  realizuje 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Każde inne rozwiązanie będzie rodziło roszczenia wobec Skarbu 
Państwa.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że głównym celem naszych działań jest:
objęcie  wszystkich  bez  wyjątku  funkcjonariuszy  celnych  zaopatrzeniowym  systemem 
emerytalnym służb mundurowych (Ustawa z dnia dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji, ….. Dz.U.No: 8, poz. 67 z 2004r. ze zm.)



doprowadzenie,  aby  realizacja wyroku  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  3  marca  2015  roku  została 
uchwalona w tej kadencji Sejmu. 

Pragniemy także poinformować,  że po posiedzeniu Prezydium Komisji  odbyło się spotkanie w 
siedzibie  Sejmu  z  Przewodniczącym  ZZ  Celnicy  PL  z  udziałem  przedstawicieli  ZZ  Celnicy  Pl  i 
związków  niezrzeszonych,  podczas  którego  przedstawiciele  naszych  central  zwrócili  się  do 
Przewodniczącego z wnioskiem o podjęcie wspólnych działań w celu osiągnięcia tego najważniejszego 
dla  Służby  Celnej  celu  wskazując,  że  w  tej  chwili  najważniejsze  są  emerytury  mundurowe  dla 
funkcjonariuszy celnych i tylko wspólne zwarte działanie może przynieść pozytywny efekt.  
Podczas spotkania Przewodniczący ZZ Celnicy PL poinformował, że nie poprze projektu SLD z dnia 
19 marca 2015 roku, złoży własny projekt (co w naszym przekonaniu nie przeszkadza w prowadzeniu 
wspólnych  działań).  Zadeklarował  podjęcie  wspólnych  działań  m.in.  wspólne  wystąpienia  do 
Przedstawicieli Rządu czy informacje z kolejnych działań, niestety po spotkaniu z niewiadomych dla 
nas  przyczyn  ta  deklaracja  nie  jest  realizowana  (w  załączeniu  przygotowany  przez  trzy  centrale 
związkowe projekt wspólnego komunikatu przekazany do konsultacji Przewodniczącym pozostałych 
central, który nie został zaakceptowany przez Przewodniczącego ZZ Celnicy PL). 

Nie zrażając się mamy nadzieję, że zdrowy rozsądek weźmie górę nad ambicjami i związki zawodowe 
działające  w  Służbie  Celnej  podejmą  wspólnie  działania  aby  funkcjonariusze  celni  weszli  do 
zaopatrzeniowego systemu emerytalnego służb mundurowych w tej kadencji Sejmu.

Wszystkim funkcjonariuszom Służby Celnej dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i prosimy o 
dalsze wspieranie naszych działań w tej najważniejszej dla środowiska sprawie.

Zrzeszenie ZZSC R.P.
     Przewodnicząca  
                /-/
  Barbara Smolińska

    Federacja ZZSC
    Przewodniczący
              /-/
 Jacek Staniszewski

       ZZ SZNPiA
   Przewodniczący
             /-/
Ireneusz Grabowski

Załączniki
• korespondencja elektroniczna między organizacjami związkowymi

From: slawomir.siwy [mailto:celnicy.pl@wp.pl] 
Sent: Friday, April 10, 2015 10:24 AM
To: Jacek Staniszewski; slawomir.siwy; eugeniusz.poleszak; genekpoleszak; Barbara.Smolinska; basiasmol; arturciesielski; 
arkadiusz.pytlak; jacek.klos; jacek.krajzz
Subject: wspólny_komunikat_zz_9_kwietnia_2015r

Witajcie

Treść projektu Komunikatu nie odzwierciedla przebiegu spotkania i tego o czym mówiono, wiec go nie podpisujemy.

Mówiliśmy o tym, ze idziemy po to samo, ale rożnymi drogami (dwa projekty), co nie jest niczym złym i nie przeszkadza sprawie.

Pozdr

S

slawomir.siwy, celnicy.pl@wp.pl

4/10/2015 

----- Informacje na temat emaila ----- 

Od: Jacek Staniszewski 

Do: celnicy.pl,F_Celnicy.pl-Slawek_Siwy,eugeniusz.poleszak,genekpoleszak,Barbara_Smolinska,basiasmol,artur,Arkadiusz 
Pytlak,jacek.klos,jacek.krajzz 

Data i czas: 2015-04-09, 12:19:35

Temat: wspólny_komunikat_zz_9_kwietnia_2015r

Lista zalaczników oryginalnego emaila:

(1).komunikat ZZ 09.04.2015R..docx

Witam Kolegów
w nawiązaniu do uzgodnień po spotkaniu w Sejmie przesyłam projekt wspólnego komunikatu. proszę o uwagi lub akceptacje 
pozdrawiam Basia Smolińska
Jacek Staniszewski i Eugeniusz Poleszak
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