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-Warszawa, 
dnia 2016-05 -09

poRoZUMIENlE uwiĄZKo\ry ZAlvoDoWYCH Sł,UZBY CELNEJ RP

W dniu 9 maja20l6 r. na apel Federacji ZZSC o zjednoczenie ruchu anriązkowego w celu:
1. Objęcia wszystkich fuŃcjonariuszy celnych systemem emerytalnym słuZb mundurowych zgodnie

z projektem obywatelskim (dnrk sejmowy nr 30), awyrńony w wyroku Trybunału Konst;rtucyjnego
z dnia 03.03.2015 r. (sygn, akt K39i 13),

2. Obrony miejsc i waruŃów służby funkcjonariuszy celnych oraz pracy członków korpusu słuzby
cywilnej zatrudnionych w Służbie Celnej w kontekście planowanych przez Ministerstwo Finansów
zmian - pĄekt KAS,

ptzybyli przedstawiciele niZej wymienionych rwiryków zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy i
pracowników Słuzby Celnej :

1. Federacji Zwiryków Zawodowych Służby Celnej,
2. ZrzęszęniaZńryków Zawodowych Sfużby Celnej RP,
3. ZZ Szczególnego Nadzoru Podatkowęgo i Akcyzy,

którzy jednogłośnie powołali Międzyzwiązkołvy Komitet Protestacyjny przeciwko:
1. Projektowi stanowiska Rządu z dnia 27 .04.2016r. wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie

ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Folicji (...) - zaptezentowanego 28.04.2016 r. na
nadzv,yczajnĄ Podkomisji Sejmowej, a przesłanego do Rady Dialogu Społecznego w dniu
29.04.2016 r., przewidującego jedynie dwa modele ustalania prawa do emerytury mundurowej dla
funkcjonariuszy Służby Celnej zuwzgLędnieniem wyłącznie stazu w Słuzbie Celnej od 15.09.1999 r.,
po spełnieniu nw. warunków:
/ osiągnieciu wieku co najmniej 55 lat i stużu służby co najmniej 15 lat przy wykonywaniu zadń

określonychw art.Z ust.1 pkt. 4-6 ustawy o Słuzbie Celnej, w prąrpadku funkcjonariuszy Służby
Celnej, którzy służbę podjęli ptzed dniem 01.01.2013 r.,

/ osiągnieciu wieku co najmniej 55 lat i stazu służby co najmniej 25lat przy wykonywaniu zadń
określonychw art.Z ust.1 pkt. 4-6 ustawy o Słuzbie Celnej, w przypadku funkcjonariuszy Słuzby
Celnej, którzy służbę podjeli po dniu 31.12.2012 r.,

2. Likwidacji Służby Celnej jako bytu prawlego mającego 97 \etnią historię wiernej sfużby Narodowi
Polskiemu,

3. Braku konstruktywnego dialogu pomiedzy stroną związkową, a Rządem.

Uzgodniono, że Komitet będzie reprezentowany ptzez Prezydium (przewodniczących ogólnopolskich
otganizacji rwiązkowych). Decyzje Prezydium Komitetu są podejmowane większością głosów zmocą
wiązącą wszystkich. W przypadku nieobecności członka Prezydium wznacza on pełnomocnego
zastępcę. Prezydium Komitetu będzie koordynowało dzińania ogólnopolskie i reprezentowało interesy
funkcjonariuszy celnych i członków korpusu słuzby cywilnej zatrudnionych w Służbie Celnej ptzed
organami władzy oraz mediami.

Jednocześnie apelujemy do pozostałych organizacji zńrykowych działĄących w Służbie Celnej
o przyłączenie się i podjęcie wspólnych dziŃń.


