Związki Zawodowe w Służbie Celnej
Ogólnokrajowy Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny
Warszawa, dnia 30-04-2012 r.

Pan Sławomir Neumann
Przewodniczący
Komisji Nadzwyczajnej Sejmu R.P. do rozpatrzenia
niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia
społecznego

Szanowny Panie Przewodniczący!
Ogólnopolski Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny zwraca się z uprzejmą
prośbą o spotkanie z Panem Przewodniczącym i umożliwienie zaprezentowania Posłom na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej w dniu 4 maja br. naszego
stanowiska w sprawie dotyczącej włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do zaopatrzeniowego
systemu emerytalnego służb mundurowych, jako jedynej formacji mundurowej pozostającej poza
tym systemem.
Podkreślamy, iż związki zawodowe działające w Służbie Celnej nie otrzymały w ramach
konsultacji społecznych projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz
ich rodzin, 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.
Ponadto Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej nie przedstawiła jakiejkolwiek analizy ani też
uzasadnienia dla dalszego pozostawiania (funkcjonariuszy Służby Celnej) poza reformowanym
systemem zaopatrzeniowym służb mundurowych.
Podkreślamy, że na funkcjonariuszy Służby Celnej zostały nałożone obowiązki i wymagania, takie
jak na funkcjonariuszy innych służb, ale tylko funkcjonariuszom celnym nakazuje się służyć do 67
roku życia.
Funkcjonariuszom Służby Celnej stawiane są przy tym wymagania zdrowotne, których po
osiągnieciu pewnego wieku nie sposób spełnić.
Jak więc widać Rząd proponuje w zagadnieniach najżywotniejszych dla naszego środowiska
zawodowego wzajemnie wykluczające się akty prawne.
Funkcjonowanie Służby Celnej, jako jedynej formacji mundurowej pozostającej poza
zaopatrzeniowym systemem emerytalnym jest w naszym przekonaniu dyskryminacją
funkcjonariuszy Służby Celnej i musi zostać potraktowane, jako nierówne traktowanie wobec
prawa.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 lutego 2007 roku o sygn. akt K46/05 stwierdził, że
służby mundurowe w państwie prawa powinny być traktowane jednakowo i posiadając wysokie
obostrzenia dotyczące pełnienia służby powinny posiadać odpowiednie przywileje
rekompensujące rygor służby.
Ten sam Trybunał w wyroku z 19 października 2004 roku o sygn. akt K1/04 stwierdził, że Służba
Celna zalicza się do tzw. służb mundurowych.
Rząd wielokrotnie gwarantował funkcjonariuszom Służby Celnej równe traktowanie wobec prawa.
Jedną z ostatnich deklaracji było osobiste wystąpienie Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda
Tuska, który na spotkaniu z funkcjonariuszami Służby Celnej w dniu 24 listopada 2011r. w Kuźnicy
Białostockiej, zadeklarował chęć i zarazem konieczność zrównania przywilejów do poziomu

porównywalnego z innymi służbami mundurowymi, co stanowiłoby realizację wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 19 października 2004r.
Trybunał w rzeczonym wyroku stwierdził, że funkcjonariuszy celnych, dotyczą szczególne warunki
pełnienia służby jak również posiadają podstawowe ograniczenia takie jak inni funkcjonariusze
służb mundurowych. Charakteryzując stosunek służbowy funkcjonariuszy Służby Celnej w ww.
wyroku Trybunał, powołując się na uzasadnienie wyroku z dnia 23 września 1997 r., stwierdził, że
„(...) wśród szczególnych warunków uzasadniających korzystniejsze zasady nabywania przez
funkcjonariuszy służb mundurowych uprawnień emerytalno rentowych oraz ustalania ich
rozmiaru(...), Trybunał wskazał m.in. na „(...) pełna dyspozycyjność i zależność od władzy
służbowej, wykonywanie zadań w nielimitowanym czasie pracy i trudnych warunkach, (...)
niewielkie możliwości wykonywania dodatkowej pracy i posiadania innych źródeł utrzymania,
ograniczone prawo udziału w życiu politycznym (...).
Obecnie toczące się prace nad projektem ustawy o zmianie zaopatrzeniowego systemu
emerytalnego służb mundurowych dają znakomitą okazję do wprowadzenia w życie wyżej
opisanych wskazań Trybunału Konstytucyjnego jak i okazję do zrealizowania pisemnych
zobowiązań przedstawicieli Rządu RP złożonych w 1998 i 2008 roku, a także wspomnianych
wyżej deklaracji Pan Premiera Donalda Tuska, objęcia funkcjonariuszy celnych zaopatrzeniowym
systemem emerytalnym
Jest to także zobowiązanie Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, które w imieniu
Klubu złożył na 46 posiedzeniu Sejmu w dniu 14 lipca 2009r. Poseł Janusz Chwierut stwierdzając:
„(...) Jedną z kluczowych kwestii, która, niestety, nie została rozwiązana w tej ustawie, ale chyba
świadomie, jest kwestia uposażeń emerytalnych. Ta kwestia, zdaniem i komisji, i Klubu
Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, powinna być rozstrzygnięta dla wszystkich służb
mundurowych i jest taka deklaracja, że w momencie, kiedy będzie odbywała się dyskusja na temat
emerytur dla służb mundurowych, kwestia tychże emerytur dla Służby Celnej zostanie także
rozstrzygnięta (...)”
Mając powyższe na uwadze, prosimy o umożliwienie nam wypowiedzenia się na forum kierowanej
przez Pana Komisji Nadzwyczajnej Sejmu R.P. do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z
zakresu zabezpieczenia społecznego i przedstawienia poważnych argumentów, przemawiających
za włączeniem funkcjonariuszy Służby Celnej do reformowanego, zaopatrzeniowego systemu
emerytalnego służb mundurowych.
Uprzejmie informujemy jednocześnie, iż w pierwszych latach funkcjonowania tego systemu brak
będzie kosztów po stronie budżetu, ze względu na możliwość przekazania do budżetu Państwa
składek zgromadzonych na indywidualnych kontach w OFE, funkcjonariuszy, którzy zdecydują się
na wybór zaopatrzeniowego systemu emerytalnego.
W dalszych latach koszty realizacji programu włączenia funkcjonariuszy celnych do
zaopatrzeniowego systemu emerytalnego są minimalne, ze względu na liczebność Służby Celnej prawo do emerytury będzie nabywać po kilkuset funkcjonariuszy rocznie.
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