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„wyłącznie w formie elektronicznej”  

 

 

 

Pan 

Marian Banaś 

Podsekretarz Stanu 

Szef Służby Celnej 

Ministerstwo Finansów 

 

 

Szanowny Panie Ministrze 
 

Rozpowszechniane w wielu kręgach liczne informacje o efektach prac grupy roboczej 

ds. związanych z „Obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy  

o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa…..”  

wskazujące na zaproponowaniu przez członków grupy (z wyjątkiem przedstawiciela ZZ 

Celnicy.PL) zmiany w kierunku zaliczenia byłym pracownikom Urzędów Kontroli 

Skarbowej do stażu służby w Służbie Celnej okresu zatrudnienia od 2003 roku, jako 

okresu uprawniającego do nabycia uprawnień do tzw. emerytury mundurowej są 

niezwykle zaskakujące i bardzo niepokojące. Tym bardziej, iż w naszym przekonaniu 

takie rozwiązanie wyraźnie kłóci się z obowiązującymi regulacjami prawnymi, o czy 

informowaliśmy Pana Ministra we wcześniejszym wystąpieniu (ZK – 3/1/2016 z dnia 

19 stycznia br.). Po raz kolejny pragniemy zwrócić uwagę Pana Ministra na „delikatność” 

problemu i towarzyszący temu nasz niepokój oraz rosnące poczucie niesprawiedliwości, 

które burzy poczucie bezpieczeństwa i podważa zaufanie do Państwa prawa, co niestety 

w prosty sposób narusza także porządek i zakłóca normalne pełnienie służby. 

Szanowny Panie Ministrze 

Jesteśmy niezmiernie zaniepokojeni tą sytuacją. Dlatego też zwracamy się do Pana 

Ministra z ogromną prośbą o organizację spotkania Pana Ministra i kierownictwa S.C.  

z przedstawicielami naszego związku poświęconego wyłącznie omówieniu powyższego 

problemu i przedstawieniu propozycji jego rozwiązania oraz o pilne wyznaczenie 

terminu tego spotkania. 

Jeżeli mógłbym zasugerować, to z uwagi, iż w dniu 05 lutego w Warszawie w Sali 

NOT w godz. 1200 - 1600 odbędzie się spotkanie Zarządu Krajowego i Przewodniczących 

Oddziałów bardzo prosilibyśmy o możliwość spotkania się z Panem Ministrem w dniu 
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poprzedzającym ww. spotkanie, tj. w dniu 04 lutego br. albo w dniu 05 lutego 

bezpośrednio przed spotkaniem Zarządu. 

 

Za zrozumienie i przychylność do naszej prośby oraz spraw związkowych serdecznie 

dziękuję. 

 

 
 

 

Z wyrazami szacunku 

Przewodniczący Zarządu 
/-/  

Ireneusz Grabowski 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. a/a 

 

 

 

 


