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                                                                                                    Funkcjonariusze i Pracownicy 

                                                                                                     Służby Celnej                   

 
 

Koleżanki i Koledzy !! 

Pragniemy poinformować, że w dniu 18 maja 2016 r. Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej 

RP oraz Federacja Związków Zawodowych Służby Celnej wspólnie złożyły w Trybunale 

Konstytucyjnym – działając w trybie art. 107 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym – wniosek         

o wyjaśnienie wątpliwości co do treści orzeczenia w sprawie o sygn. K 39/13 rozstrzygniętej wyrokiem    

z dnia 3 marca 2015 r. 

 
Wniosek ten złożyliśmy w trosce o dobro funkcjonariuszy Służby Celnej, ochronę ich konstytucyjnych 

wolności i praw, a także prawidłowe wykonanie wyroku z 3 marca 2015 r., w którym Trybunał 

Konstytucyjny orzekł o obowiązku włączenia do systemu emerytur mundurowych wszystkich 

funkcjonariuszy Służby Celnej.  

 
W związku z faktem, że w procesie stanowienia prawa – zarówno w poprzedniej, jak i obecnej kadencji 

Sejmu RP – pojawiły się wątpliwości strony rządowej, co do sposobu interpretacji tego wyroku, 

uznajemy za zasadne, aby wątpliwości te zostały rozstrzygnięte przez Trybunał Konstytucyjny w sposób 

wiążący dla innych organów władzy publicznej. Pragniemy zapobiec sytuacji, która miała miejsce           

w poprzedniej kadencji Sejmu RP, gdy spór o interpretację wyroku K 39/13 opóźnił prace legislacyjne    

do tego stopnia, że ustawy wykonującej wyrok K 39/13 nie udało się uchwalić. 

  

Sejm RP obecnej kadencji rozpoczął pracę nad obywatelskim projektem ustawy wykonującym wyrok 

sygn. K 39/13 (druk sejmowy nr 30/VII kadencja). W pełni popieramy tezy tego projektu i liczymy        

na jego szybkie uchwalenie przez Sejm RP. Szczególnie zależy nam, by niepotrzebny spór 

interpretacyjny tym razem nie zatrzymał ponownie prac legislacyjnych nad obywatelskim 

projektem ustawy wykonującym wyrok K 39/13 (druk sejmowy nr 30/VII kadencja).            
Złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o uzyskanie wiążącej interpretacji treści orzeczenia 

wyroku , stworzy realne szanse na szybkie uchwalenie ustawy wykonującej wyrok K 39/13, przed 

planowaną przez Ministerstwo Finansów likwidacją z dniem 31 grudnia 2016 roku Służby Celnej. Służby, 

która od ponad 97 lat rzetelnie i z pełną determinacją realizuje zadania dla dobra Państwa i jego 

obywateli. 

 
W załączeniu: 

 dokumentacja przekazana 18.05.2016r. do Trybunału Konstytucyjnego 

                                                                                                                                z poważaniem: za Prezydium MKP 
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Barbara.Smolinska@bpd.mofnet.gov.pl  ic.zz@lod.mofnet.gov.pl   krajowy.sznp@gmail.com   

tel: 515159294 tel: 660076040   tel: 515251036  
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