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"Okrągłego

stołu"

się w dniu 10 czerwca br. poświęconego

Porozumienie

Związków

Zawodowych

związków

kwestiom

zwraca

równości,

się z uprzejmą

osobiste

zaangażowanie

Pani Minister poprzez

interwencję

sytuacji

funkcjonariuszy

Służby

w OPZZ jest

Zrzeszenie

Celnej,

Związków Zawodowych

Funkcjonariusze
szczególnym

które

jedyna

grupa

dla funkcjonowania

w zakresie możliwości dodatkowego

prośbą

o pomoc

reprezentowane

zarobkowania

obywatelskich.

Służbie

tej

pogorszenia

stanu

która nie jest objęta

i

przez

zadania

o

Unii Europejskiej,

od

za sobą istotne ograniczenia

oraz ograniczenia

także

innych swobód

towarzyszy

także

ochroną

emerytalną

Ten stan został uznany za niezgodny

Konstytucji RP) przez Trybunał Konstytucyjny

realizując

oraz

pociąga

i wolności

służb mundurowych.

Ogólnopolskie

u Pani Premier w sprawie

zawodowa

państwa

których służba wymaga pełnej dyspozycyjności,

zdrowia,

które

Służby Celnej RP.

celni, jako

znaczeniu

zawodowych,

w orzeczeniu

z zasadą

istotne

ryzyko

właściwą

równości

dla

(art. 32

z dnia 3 marca· 2015 roku

(sygn. akt K 39/13).
Trybunał Konstytucyjny
zaopatrzeniu

emerytalnym

wśród

uprawnionych

osób

art. l, art. 18a i art. 18b ustawy o

orzekł o niezgodności
funkcjonariuszy
do

z art. 32 Konstytucji

świadczeń

emerytalnych

Służby Celnej, którzy wykonują zadania

określone

27 sierpnia

(dalej: ustawa

orzeczenia

2009

r. o Służbie

K 39/13/

będącego

przez związki zawodowe

konsekwencją

działające

powinni zostać objęci ochroną
przewidzianą

Celnej

pomUają

w jakim

funkcjonariuszy

wart. 2 ust. 1 pkt 4-6 ustawy z dnia
o Służbie

wieloletnich

Celnej). W świetle

działań

w Służbie Celnej, funkcjonariusze

emerytalną

w ustawie o zaopatrzeniu

w zakresie,

podejmowanych
Służby Celnej

właściwą dla innych służb mundurowych,

emerytalnym

funkcjonariuszy.

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40
teL: 022 55\ 55 \6, fax: 022 55\ 5527
e-mail: taranowska@opzz.org.pl,
www: http://opzz.org.pl

!fJewJ0:J. M Aq?nłS

a!Ua!Uład

e>josAM) faUla)

Aq?nłS

e!Ue6eWAM zeJO Aq?nłS Jal>jeJe4J a6eMn pod JeJo!S 'lei L9

Azsn!JeuofJ>jun:J. JaqoM
'fl 06aulelAJaWa

(eUZJAZl:J.04JASd ??ouMeJds

n>ja!M 06aU4JaZSMOd n!Ja!u6e!so

a?OW 'Aq?nłS e!ua!uład

op q?ou/opz

od oJa!dop

aJnlAJaWa eu ??fazJd

- a!zp! WAl ez OJ - e 'e!MOJpZ AleJln Wa!>jAZAJ

W!>jOSAMa!s eJefn4JaJ 'eMOJnpUnw aq:~nłs AJe!Uład faUla) Aq?nłS zsn!JeuofJ>jun::J
'faUla) Aq?nłS Azsn!JeuofJ>jun:J. ?a!UM9J Ałafqo al AUe!WZ - lei L9 op uZAZJ?aW
! la!qo>j
>ja!M

elP AUeZS?AMpod OMo!udOlS

'JlTOl

z

'06aulelAJaWa

06aulelAJaWa

a!zpaq

nwalsAS

n>ja!M eqa!u6e!so

AJnlAJaWa eqAqeu

06au4JaZSMOd

op AJefe!UMeJdn

AWJ0:J.aJ >jaln>jsM

po a!uApaf e '06aMO!UazJa!dzaqn

n?elS 06auol?aJ>j0

e!uepe!sod

po AJnlAJaWa op eMeJd e!u?alezn a!u 4JAUZJałods yazJa!dzaqn

z 4JelUaJ

! 4JeJnlAJaWa

o eMelSn

e!UeMJl 06azSlep 06a!upaJ?
q9so

e/p), >japeł>js

! (06aMO>jleZJod

eu

eq?fazJd

aquawow

M eqA?

nłel!de>j - 'J 6661 pazJd 4JAUO!UpnJleZ

4JAUeMOZAJOleMZ Awns

aJnlAJaW3 'faMopoMez

nzeJ01!

a!MelSpod

eu

a!s

eZJ!lqo

q?ouMAl>je fazS?nłpfeu >jef op eJa4Jez el ełnwJ0:J. 'e!uaZJpe!M?

q?O>jOSAM wa!uazs>ja!MZ
M a!ua?ołPO

'aJnlAJaWa

nzsnpun::J

afn>jln>js

aJnlAJaWa

eu

eq?fazJd

nluawow

alseZJ

'>japeł>js 4JAUOJełdM eq?o>josAM z AJnlAJaWa faU?aleU ??O>jOSAMa?e!M

eJ9l>j '!>jpeł>js faUeMO!U!:J.apzapesez o n!JJedo M afnuofJ>jun:J. ual walSAS 'nwaMOluaJ
! nwaUlelAJaWa
nwalsAs

n!uazJa!dzaqn

06au4JaZSMOd

'nwfas

op

!zOJ6

e?aleU

faula)

efe6alPod
Aq?nłS

! 4JAUZJałOds yazJa!dzaqn

azsn!JeuofJ>jun:J. a!Ulenl>jV

!fJuape>j fal M aZJzsaf a!UZJOłMZa!U AlalU6AZJlSZOJ ?Aq ua!u!Mod walqoJd

a? 'ouol?aJ>jo a!uzJeuzoupaf
ołAqpo

nwaMo>jze!Moqo

06aJ9l>j 'seZJpod

'Jq e!Ula!M>j 6 n!up M 'nwfas
aJOłMZ

fazsIep

AZJd

OJ

AJeJd ! fauZJałods

faMowfas

M e!UelAZJ 06aZSMJa!d

!fs!wO>j MIM M9!PAZaJd a!Ue>jlods a!s

!fJuape>j fal M AMelsn nl>jafoJd wa!UaleM4Jna!u
JJ!fs!wo>j nqo

a?>jel AUOZJeUZAM łelSOZ a!N '4JAUfAJels!6al
!I!M4J op

ual

06aul9dsM

JeJd 4JAZslep OlaZJodzoJ

!>jAl!IOd !fs!wo)j
op

e!uazpa!sod

zeJO 4JAUZJ!lqnd

nl>jafoJd

U!WJal

alu fauJaqo

M9sueu!::J !fs!wo)j

e!UeMOJa!>jS ow!wod

AlalSa!N
'(Azsn!JeuofJ>jun:J.

wAulelAJaWa
Aq?nłS

n!UaZJledoez

! faUJe?Od A?eJlS

'06aufAJdnJO>jAluV
npe!MAMJlUO)j
!fJua6v
z AMelsn

'!fJ!l0d

o

faMoMlsyed

eJn!s 06aUleJlua)
Aq?nłS

'npe!MAM

:falep)
'npezCl

!fJe/n6aJ

wasaJ>jez faUla)

U!ZpOJ

!fJua6v

npe!MAM

zeJO

A?eJlS

Aq?nłS '06aMO>jsfoM

'06auZJlaUMaM
n!UaZJledoez

fauUa!Za!M

'fauZJ!ueJ9

eMlsyaZJa!dzas

o 'Jtr661 06alnl

Aq?nłS Azsn!JeuofJ>jun:J. aqafqo

nłeunqAJl

zazJdod

81 e!up
'JS10l

n>jOJAM a!Ueuo>jAM nlaJ eu AJefew '(S8EE

>jnJp) !fJ!/Od Azsn!JeuofJ>jun:J. wAUlelAJaWa

o AMelsn l>jafoJd OlS !>jslasod qnl)j

4J!

AUOJ4JO eJn!S

'06aMO>jsfoM

Azsn!JeuofJ>jun:J. wAUlelAJaWa

eJJew E e!up z 06aufAJnlAlSUO)j
AMowfas

eMelsn

n!UazJledoez

zazJd AUO?OłZ łelsoz

o AMelsn aluelWZ

'JS10c eJJew 61 n!up M

0łelSOZ aues!dpod
n!up

eMO>jze!MZ eUOJlS e eMOpeZJ eUOJlS Azp~!wod

M - +el LT po

AUeM!>jaDo

'05aulelAJaWa

AUO!UMadez !aulaJ Aq?nłS wozsn!Jeuo!J>junJ

"J866T epedOlS!1 OE

e!uazJa!dzaqez

wo!zod

a!UelSOZ

!!Jl?z!laMOU !aul?Mol>ja!oJd >jaln>jsM

"1I06aulo+AJawa o!uaZJWdooz nwa1sAs
z AJn1AJaWa b(n6nłsAZJd a!uJaz:Joupa(

WAJ9P/ '!(J!l0d AZSn!JOuo(J>funj op ouqopod

1sa( b(nUO>fAM a( AZJ9P/ '(aulaJ Aq?nłS AZSn!JOuo(J>funj OUMOJd o(Jon+AS yaz:JOJ>fAM
! M1sda1saZJd LpAuoIJaJ>fO a!uoz:JloMZ ! a!uo6a!qodoz

'a!UOMAJ>fAM 'a!uoMouzodzoJ

?a!uM9J

"!(J!IOd yopoz

Wa!Moq

O!UOPOZ (aulaJ
łeunqAJl
q?nłs

'A?aIOU (aulaJ

Aq?nłS

yopoz

00

a!q?nłS łAZJa!MOd DJMOPOM01snll :wa!uepz

eZpJa!MlOd
4JAłelSOzod

Ol
op

oMlsya!qopod
n>junsols

!J?oule!Zpa!MOdpo

'M9>jze!Moqo

ye5ewAM

'M91aJ

'yepez

05aMO!UaZJledoez

fa!

nwalSAS

op

"!!J!l0d

M
!

ya!uMeJdn

!!JewJoJ

!al

e

'4JAMOJnpUnw
!aUJl?u!ldAJSAp

'wozsn!Jeuo!J>junJ

WAJep!

o>jalep

a!UaZJełM

auqopod

'AU!AJnlAlSUO)l

!J?Oł5aIPod

4J!

waMlsya!qopod

05aJ9l>j

eZJzsełMZ

!aMoq?nłS

op

lSa!

4JAUe!MelS
auo!upesezn

"4JAMOJnpUnw

JnlAJaWa

wawalSAS !aUlaJ Aq?nłS AZSn!JeUO!J>junJ n!J~!qo zeJO AZSn!Jeuo!J>junJ n!UaZJledoez
AMelsn 05aMOlO!Wpod

nsaJ>jez n!uaZJaZSZOJ eu e!e5alod

O

AUe!WZ aueMol>ja!OJd

"AZSn!JeUO!J>junJwAulelAJaWa
n!uaZJledoez

O 4Jes!dazJd

4J!Upa!MOdpo

M 4JAUol?aJ>j0 4Jepesez

ASaJ>jO aueze>jsM ?!U AZS?nłP łAq Aq?nłS e!ua!Uład
M euezs>j~!Mod a!ud~lSeu
oqle

(4Jelel

lSa! yaDpe!M?

saJ>jo al! O '05al

??O>jOSAM"(4Jelel

5T od) AJnlAJaWa nJe!WAM AMelSpod

eu - aUIl?w!u!W
po !J?ou?alez

5l od) AMelSpod !al %09

%Ov !J?O>jOSAMM 05aulelAJaWa

e!UaZJledoez op oMeJd a!n>jsAzn zsn!Jeuo!J>junJ !5nłsAM nsaJ>jo 05aue5ewAM
el!M4J

Z "JlTOl e!upnJ5 TE n!up od Aq?nłS op 4JAl~!AZJd AZSn!Jeuo!J>junJ n>jpedAZJd

M 05a!ulal-5l
z a!up05z

qnl

AZSn!Jeuo!J>junJ wAulelAJaWa

'Aq?nłs nsaJ>jo 05alulal-5T

AJnlAJaWa

op

oMeJd

ezsn!Jeuo!J>junj.

06auep

eMAqeu

n!UazJledoez

es l?!UaDpl?!M?

zsn!Jeuo!J>junj

zazJd !auo!uład

eq?nłS

WAJ9l>j M

"(4JAMoJnpunw

Aq?nłS 4JaJ

'WAUIl?lAJawa

l?zod '4JAMOJnpUnw

o AMelsn

n!Ueze>jAM od lei !5nłsAM nłnlAl

wawalsAs

q?nłs

lT

'lJe

z !aMOJnpUnw

JnlAJaWa

4JAUl96azJzs

po a!UZJełAM lsa! euo!u?all?zn ??O>jOSAM4J! l? 'l?MlSYl?d nla?pnq

'eUlaJ

nMAłdn

walsAs)

zeJO !J?06nłP

z lSOJdM aUl?MOSUl?U!J

WAMO!UazJ+edol?Z es !J~!qo

4JAUU! 4J!>jlSAZSM aZsn!Jl?UO!J>junj
"4JAMOlSOwod

4Jl?JnlAJaWa o AMl?lSn e(Jl?ln5aJ !J~(qo wAUI95azJzs

(!aIO)l AUOJ4JO l?q?nłS "du) aZJal>jl?Jl?4J

o ~Jl?Jd 4JAJe(nUO>jAM M9pOMl?Z 4JAUU! nla!M

M - Wa!Moq es a!N "05aUIl?lAJaWa n>ja!M wa!J~!u5e!so
l?!Ua!delSAM a!Zl?J M ~JnlAJaWa
es !ua!Meqzod

ezs!a!u?aZJM

az - a?>jl?l l? 'aM!I?owa!u

a!Mlsya!M!JazJd

pazJd Aq?nłs op !J?oulopza!u

l?U l?!J?!azJd !J?OM!I?OW >ja!Mlo>j!a!>jl?!

WAUMl?Jd a!ul?lS WAUIl?nl>jl? M !aUlaJ
"aUl?Zl?>jsMa!U- 05auZJ!lqnd

op

Aq?nłS

azsn!Jl?uo!J>junj

nSaJalu! AUOJ4JO ~qaZJlOd l?U np~15zM

a!UDAZ!J lSa! l?!JA? n>joJ L9 l?!J~!u5e!so

op !aMOJnpUnw

(S8EE JU AMOW(aS >jnJp) MelSn l.pAUU! Lj)AJ9l>ja!U zeJO U!ZpOJ
LjJ! zeJO (auua!za!M

Aq?nłS ! (aUJe?Od A?eJlS (aMOMlsyed

A?eJlS '06aU(AJdnJO>jAlUV eJn!s 06auleJlUa)
npe!MAMJlUO>l Aq?nłS 'npe!MAM

!(Jua6v

'npe~

'06aMo>js(oM

'06auzJlaUMaM

AUOJLjJO eJn!s '(aun!UeJ9

npe!MAM AqznłS '06aMo>js(oM
eMlsyana!dzas

!(Jua6v

'!(J!IOd

o AMelSn a!Ue!WZ o AMelSn l>ja(oJd !>jslasod

'z:

'vEE 'zod 'n 'za M 'J SWZ: eJJew 01 e!up euozsoł60 ełelsoz e(JUaluas SWz:N/t/8Z:
(n/6E >ll>je 'U6AS) 'J SWZ: eJJew E e!up z >11n>lOClAM a!Ua!UpeSeZn

'1

AZSn!Jeuo(J>jun~ WAUlelAJaWa

n!UaZJledoez

:(ews!d !(SJaM (auzJ!UOJl>jala op ouonełop)

!>j!unełez

~--,)

.

Z/.

1.1/

ZZdO la! ~' 0>1!(S!W0>l eJezJ!upoMazJd

'V)fS~110WS~"9lf"9
L--y)

O

'0 nl~-&

0&

J1

2:.""
'06auf/bnlAlSUO)l

nwunqAJl

Wa!>jOJAM 06aUOZpJa!MlOd

o faMOpOME?Z AdnJ6
M

Jowod

o

'faMoq?nłS

'E?!UE?MOl>jE?Jl
06aUM9Ja!u

eq?oJd

ewfazJdn

aJAlE?w6E?Jd faWE?S?Ol qnl

M9PE?ł>jAZJd z 06aupaf

z a~s AWE?JE?JMZ 'WAZS?AMOd

'06auZJałods
a!saJ>jE?Z M faUME?Jd !fJE?nlAS LjJ! n!uE?MoJ!U?9JZ
LjJAłE?lSOzod Azsn!JE?uofJ>junj.
ya!uME?Jdn
LjJ!U zazJd
q?nłS

op n>junsols

LjJAUU!

op

!>j!j.AJads

op

WAUIE?MAUM9Jod

LjJAulaJ Azsn!JE?uofJ>junj.

n!UE?MOU!W!laAM
n>jze!MZ

saJ>j e?Ołod

M !fJE?wJoj. fal Azsn!JE?uofJ>junj.

! q?nłs

LjJAulE?lAJaWa

'yE?pE?ZLjJAUE?MAUO>jAM ! Aq?nłS

AUlE?M>japE? 'fauZJ!UE?J9
a!wo!zod

M

E?!uazJa!dzaqE?z op E?ME?Jd

nwaJefnU!WAJ>jSAP

a!UE?UM9JZ e!uMadE?z AUE?!WZ aUE?Mol>jafoJd
faUO!Uład

z

fauqopod

A?E?JlS 'du

E?U OMOME?lSn

LjJAMOJnpUnw

aUE?MOln6am

epaq

aUIE?lAJaWa E?!ua!uME?Jdn a? 'OUOIE?lSn WAJ9l>j M 'a!ua!wnzoJod

