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W nawiązaniu do spotkania "Okrągłego stołu" związków zawodowych, które

odbyło się w dniu 10 czerwca br. poświęconego kwestiom równości, Ogólnopolskie

Porozumienie Związków Zawodowych zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc i

osobiste zaangażowanie Pani Minister poprzez interwencję u Pani Premier w sprawie
sytuacji funkcjonariuszy Służby Celnej, które w OPZZ jest reprezentowane przez

Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP.

Funkcjonariusze celni, jako jedyna grupa zawodowa realizując zadania o

szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa oraz Unii Europejskiej, od

których służba wymaga pełnej dyspozycyjności, pociąga za sobą istotne ograniczenia

w zakresie możliwości dodatkowego zarobkowania oraz ograniczenia innych swobód

i wolności obywatelskich. Służbie tej także towarzyszy także istotne ryzyko

pogorszenia stanu zdrowia, która nie jest objęta ochroną emerytalną właściwą dla

służb mundurowych. Ten stan został uznany za niezgodny z zasadą równości (art. 32

Konstytucji RP) przez Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 3 marca· 2015 roku

(sygn. akt K 39/13).

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności art. l, art. 18a i art. 18b ustawy o

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy z art. 32 Konstytucji w zakresie, w jakim

wśród osób uprawnionych do świadczeń emerytalnych pomUają funkcjonariuszy

Służby Celnej, którzy wykonują zadania określone wart. 2 ust. 1 pkt 4-6 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (dalej: ustawa o Służbie Celnej). W świetle

orzeczenia K 39/13/ będącego konsekwencją wieloletnich działań podejmowanych

przez związki zawodowe działające w Służbie Celnej, funkcjonariusze Służby Celnej
powinni zostać objęci ochroną emerytalną właściwą dla innych służb mundurowych,

przewidzianą w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.
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