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FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻBY CELNEJ
ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻBY CELNEJ RP
ZZ SZCZEGÓLNEGO NADZORU PODATKOWEGO i AKCYZY
przesłane wyłącznie w postaci elektronicznej

Pan
Marian Banaś
Podsekretarz Stanu
Szef Służby Celnej
Ministerstwo Finansów
Biuro Ministra Finansów
Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do spotkania Pana Ministra w dniu 22 grudnia 2015r. z przedstawicielami Związków
Zawodowych działających w Służbie Celnej a także powołania w dniu 11 grudnia 2015r. grupy
roboczej do spraw obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin oraz niektórych innych ustaw, Federacja Związków Zawodowych Służby Celnej, Zrzeszenie
Związków Zawodowych Służby Celnej RP i Związek Zawodowy Szczególnego Nadzoru Podatkowego
i Akcyzy przedstawiają wspólne stanowisko dotyczące nowelizacji ww. ustawy.
Uważamy, że :
● do systemu emerytalnego służb mundurowych winni zostać włączeni wszyscy ( bez wyjątku)
funkcjonariusze Służby Celnej, którzy pełnili służbę w dniu wejścia w życie wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015r. (sygn. akt K 39/13)
● do okresu służby uprawniającego do objęcia zaopatrzeniowym systemem emerytalnym służb
mundurowych należy zaliczyć zarówno okres służby w Służbie Celnej, jak i zatrudnienia w
administracji Celnej, zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 24 lipca 1999r. o Służbie Celnej ( tekst jednolity
Dz.U. No 156, poz. 1641 z 2004r. ze zm. ) na mocy, którego okresy zatrudnienia w administracji celnej
traktowane są, jako pełnienie służby.
● do okresu służby uprawniającego do objęcia zaopatrzeniowym systemem emerytalnym służb
mundurowych należy zaliczyć okresy 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 utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz zmianie
niektórych innych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek
organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz.U. No 137 poz.
1302 z 2003r.), a następnie zostali funkcjonariuszami Służby Celnej.
Swoje stanowisko opieramy na opinii prawnej sporządzonej przez konstytucjonalistę dr Tomasza
Zalasińskiego z Kancelarii Prawnej Domański Zakrzewski Palinka Sp.K w Warszawie, w sprawie
konsekwencji prawnych wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015r. ( sygn. akt K 39/13)
oraz sposobu jego wykonania przez ustawodawcę (w załączeniu). Jednocześnie zwracamy się z
uprzejmą prośbą o wykorzystanie przedłożonej opinii w pracach ww. grupy roboczej.
Szanowny Panie Ministrze!
Jesteśmy przekonani, iż uwzględnienie ww. uwarunkowań spotka się z satysfakcją środowiska
zawodowego, jak również będzie wyrazem sprawiedliwości społecznej, na którą funkcjonariusze celni

czekają od 1998r. Pozwoli również na właściwe zabezpieczenie funkcjonariuszy celnych w dobie
projektowanych przez Rząd zmian. Liczymy również, że ostateczne uregulowania doprowadzą do
stabilizacji formacji, która z jednej strony odpowiada za znaczną część dochodów budżetowych, z
drugiej zaś, od ponad dekady podlega permanentnym, nie zawsze uwzględniającym czynnik ludzki,
zmianom.
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 insp. Wojciech Baranowski, Dyrektor Departamentu SC

z up. Komitetu Wykonawczego FZZSC

Przewodniczący FZZSC

/-/
Jacek Staniszewski

