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W uzupełnieniu przesłanych Pani Przewodniczącej w dniu 15 marca br. za

pismern ZK-L6/3/2016 ogólnych uwag i stanowiska naszego związku w zakresie

,,Obywatelskiego projektu ustavry o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeńshła Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Konuwywiadu Wojskowego, Sfużby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupqljnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rzqdu, Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustątl/' (druk nr 30) Zarząd
Krajowy Związl<u Zawodowego Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy (ZZ

SzNPiA) pragnie uzupełnić i uszczegółowić wcześniejsze informacje o następujące
kwestie:

1. |esteśmy zdania, iż systemem emerytalnym służb mundurowych winni zostaĆ

objęci bezwzględnie wszyscy funkcjonariusze Służby Celnej, którzy pełnili
służbę w dniu wejścia w życie wyroku Trybunału KonsĘrtucyjnego z dnia
3 marca 2015 r. (sygn.akt K 39113).

Z. Stoimy na stanowisku, iż do stażu służby uprawniającego do objęcia
zaopatrzeniowym systemem emerytalnym służb mundurowych na|eży

za|iczyć zarówno okres służby w Służbie Celnej, jak i zatrudnienia
w administracji celnej, zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 24 lipca t999 r.

o Służbie Celnej (Dz.U. Nr 156, poz.1,64'l- z 2004 r. ze zm.) na mocy, którego
okresy zatrudnienia w administracji celnej traktowane są, jako pełnienie
służby.

3. Uważamy za nieodzowne zaliczenie do stażu służby uprawniającego do

objęcia zaapatrzeniowym systemem emerytalnym służb mundurowych
okresów zatrudnienia w administracji skarbowej i Służbie Celnej w stosunku
do członków korpusu służby cywilnej, którzy weszli w skład Służby Celnej na

mocy ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku ,,o uhłorzeniu Wojewódzkich

Kolegiów Skarbowych oraz zmianie niektórych innych ustaw regulujqqlch
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zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizaqljnych
podlegĘch ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych" (Dz.U. Nr
137, poz. 7302), a następnie zostali funkcj onariuszami Służby Celnej.

Pragniemy zaakcentować również, iżZwiązek Zawodowy SzNPiA w pełni zgadza
się i bezwzględnie popiera ww. projekt. Uważamy także, że docierające informacje
wskazujące na prowadzenie w Ministerstwie Finansów działafl w kierunku zmian
zapisów przedłożonego projektu i brak do chwili obecnej oficjalnego stanowiska,
pomimo prowadzonych w MF od końca grudnia 2015 roku prac nad jego

wypracowaniem, uprawniają nas do zwrócenia uwagi Pani Przewodniczącej na fakt, że
opieszałość w zakresie wypracowania i przedstawienia stanowiska Ministerstwa
Finansów (Rządu) i potencjalna zwłoka nad procedowaniem i przyjęciem ww' projektu
w sytuacji, w której prowadzone są równoległe prace nad projektem KAS (Krajowej
Administracji Skarbowej) grozi nie Ęlko rozbiciem i osłabieniem Służby Celnej, ale
zagraża bezpośrednio finansom publicznym.

Przypominając naszą wcześniejszą prośbę o możliwość udziału w pracach
i przedstawienia bezpośrednio na posiedzeniach Podkomisji naszych uwag i uzasadnień
w lnłestii konieczności objęcia na jednakowych zasadach wszystkich fbez wyjątku)
funkcjonariuszy celnych zaopatrzeniowym systemem emerytalnym v,lyrażamy
przekonanie, że spotka się ona z Pani zrozumieniem i pełną aprobatą.
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