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Koleżanki i Koledzy 

Funkcjonariusze Służby Celnej 

 

Komunikat - emerytury dalsze działania 

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji w sprawie prowadzonych działań przez 

trzy ogólnokrajowe centrale związkowe informujemy, że złożonemu w dniu 19 marca 2015 

roku z inicjatywy trzech central tj. Federacji ZZSC, Zrzeszenia ZZSC RP oraz ZZ SzNPiA 

przez Grupę Posłów Klubu Poselskiego SLD projektowi ustawy o zmianie ustawy  

o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji…. (Dz. U. Nr 8, poz. 67 z 2004 r. ze 

zm.) został nadany druk sejmowy nr 3385 (projekt w załączeniu). 
 

Projekt został skierowany do I czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 

oraz Komisji Spraw Wewnętrznych, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw 

Służb Specjalnych. 
 

Przedstawiciele naszych central na bieżąco organizują spotkania i prowadzą czynne 

rozmowy z Parlamentarzystami. Wielu Posłów aktywnie popiera nasze działania i szeroko 

angażuje się w sprawę, w tym Posłowie klubów koalicyjnych. Na bieżąco korzystamy  

z doradztwa i wsparcia prawnego Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. 

 

Prowadzone działania, przez część naszego środowiska, związane z kolejną próbą 

zablokowania prac sejmowych nad projektem ustawy są niezrozumiałe i przykre,  

w konsekwencji mogą doprowadzić do utraty możliwości uchwalenia zmian. 

 

 
 

  Wszystkim funkcjonariuszom Służby Celnej dziękujemy za dotychczasowe wsparcie  

i prosimy o dalsze wspieranie naszych działań w tej najważniejszej dla środowiska sprawie.  

 
 

 

Zrzeszenie ZZSC RP                      Federacja ZZSC                              ZZ SZNPiA 

  Barbara Smolińska                         Jacek Staniszewski                       Ireneusz Grabowski 

 

Informacja ze strony Sejmu : 
Poselski projekt 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 



 
projekt dotyczy wykonania wyroku TK z dnia 3 marca 2015 r. (sygn. akt K 39/13); rozszerzenia zakresu podmiotowego 
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy poprzez włączenie funkcjonariuszy Służby Celnej do kręgu osób 
uprawnionych do świadczeń emerytalnych przewidzianych w tej ustawie)  

 2015 

 19 marca 2015  

Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 3385 
 12 maja 2015  

Skierowano do I czytania w komisjach 
do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Spraw Wewnętrznych, z zaleceniem zasięgnięcia opinii 
Komisji do Spraw Służb Specjalnych 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3385

