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ZZ Celnicy PL-26/15

Informacja po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w dniu 3 marca 2015r
W dniu 3 marca 2015 r Trybunał Konstytucyjny uznał ostatecznie, że art. 1, art. 18a ust. 1 i art.
18b ust. 1 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, (…)
oraz ich rodzin w zakresie, w jakim wśród osób uprawnionych do świadczeń emerytalnych
pomijają funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy wykonują zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt
4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, są niezgodne z art. 32 Konstytucji.
Trybunał rozpatrywał połączone wnioski:
- grupy posłów na Sejm RP, reprezentowanych na rozprawie przez Posła Jarosława
Zielińskiego z PiS,
- Związku Zawodowego Celnicy PL, reprezentowanego na rozprawie przez prof. Marka
Chmaja oraz Przewodniczącego ZG Sławomira Siwego,
- Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Federacji
Związków Zawodowych Służby Celnej, reprezentowanych przez dr. Tomasza Zalasińskiego.
Wnioski, stanowiska Prokuratora Generalnego oraz Sejmu RP dostępne są pod adresem
http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/ezd/sprawa_lista_plikow.asp?syg=K%2039/13

lub:
http://celnicy.pl/content.php/2132-Stanowisko-Prokuratora-Generalnego-przed-TK-w-sprawie-emeryturmundurowych-funkcjonariuszy-celnych
http://celnicy.pl/content.php/2220-Stanowisko-Sejmu-RP-z%C5%82o%C5%BCone-w-TrybunaleKonstytucyjnym-w-sprawie-emerytur-mundurowych-funkcjonariuszy-celnych

W ocenie ZZ Celnicy PL argumentacja zawarta w pismach Prokuratora Generalnego oraz
Sejmu RP była dyskusyjna i nie odzwierciedlała istniejącego w tej materii stanu faktycznego.
Prokurator Generalny np. marginalizował niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą pełnienie
obowiązków funkcjonariusza celnego dla jego życia i zdrowia („Nie są znane szerzej przypadki
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ataków na tych funkcjonariuszy, związanych z wykonywaniem przez nich obowiązków
służbowych”). Nie można się też było zgodzić z deprecjacją zadań realizowanych przez Służbę
Celną i określeniem ich jako zadań niemieszczących się „w pierwszej linii walki z
niebezpieczeństwami grożącymi obywatelom podobnie z argumentem, że zmiana systemu
emerytalnego w Służbie Celnej nie jest konieczna z uwagi na to, iż w obecnym kształcie
realizowana jest skuteczna polityka kadrowa. Wskazywano też np. na administracyjny
charakter zadań, podobieństwa do wybranych grup pracowników wykonujących zadania w
mundurach.
Do stanowisk Prokuratora Generalnego oraz Sejmu RP Związek Zawodowy Celnicy PL złożył
pismo wraz z informacjami z kilku izb celnych o przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa
funkcjonariuszy w służbie oraz w życiu prywatnym.
http://celnicy.pl/content.php/2340-Odpowied%C5%BA-na-stanowisko-Sejmu-RP-i-Prokuratora-Generalnegoprzed-Trybuna%C5%82em-Konstytucyjnym

Pismo zostało przyjęte przez Trybunał Konstytucyjny. Zapoznali się z nim także uczestnicy
postępowania.
Podczas rozprawy wszyscy uczestnicy prezentowali swoje stanowiska, a następnie udzielali
odpowiedzi na pytania sędziów. Od przedstawiciela Sejmu RP oraz Prokuratora Generalnego
sędziowie żądali wykazania zgodności zaskarżonych przepisów z Konstytucją oraz wykazania
istotnych cech, różniących funkcjonariuszy celnych od funkcjonariuszy pozostałych służb
mundurowych, które uzasadniają odmienne traktowanie w zakresie emerytur. Przedstawiciele
wnioskodawców

zobowiązani

byli

natomiast

do

wykazania

tych

istotnych

cech

uzasadniających podobne traktowanie tychże funkcjonariuszy. Pytania były bardzo
drobiazgowe i wnikliwe, obejmowały bardzo szeroki zakres wiedzy dot. specyfiki Służby
Celnej. Udział Przewodniczącego ZZ Celnicy pozwolił na przedstawienie wielu takich
informacji, istotnych dla sprawy, które nie mogły być znane innym uczestnikom postępowania.
Rozprawa była transmitowana w Internecie. Na sali obecnych było kilkadziesiąt osób, głównie
byli to funkcjonariusze.

Skutkiem wyroku TK konieczna jest zmiana ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, (…) oraz ich rodzin. Ostateczne rozstrzygnięcie
w zakresie osób uprawnionych oraz warunków nabywania uprawnień emerytalnych będzie
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należało do Sejmu RP. Doprowadzenie do zniesienia dyskryminacji funkcjonariuszy celnych
będzie nadal najważniejszym zadaniem Związku Zawodowego Celnicy PL.
Potrzebne jest teraz wsparcie Związku ze strony środowiska funkcjonariuszy w postaci
przynależności do Związku. Wielokrotnie organy państwa, przed którymi podejmowaliśmy
interwencje, interesowała liczebność Związku. Pytania w tym zakresie zadawał także Trybunał
Konstytucyjny. Liczba członków, wpływa na to z jaką uwagą traktowane są wystąpienia
i argumenty Związku. Czeka nas w najbliższym czasie zakończenie najważniejszej dla
środowiska sprawy. Mamy nadzieję, że siedmioletnia działalność ZZ Celnicy PL dała wiele
dowodów profesjonalnego i skutecznego działania Związku oraz dowiodła, że nie kierujemy
się interesem prywatnym lecz interesem ogółu, za co cenę zapłaciło wielu naszych działaczy, z
których część pragniemy wyróżnić wyszczególniając ich w załączniku i dziękując im
serdecznie za dotychczasowe zaangażowanie. To są osoby, do których możecie się zwracać w
swoich lokalizacjach.
Mamy także nadzieję, że odtąd nie będą już prowadzone poboczne działania, które osłabiać
będą naszą pozycję negocjacyjną w wywalczeniu tzw. emerytur mundurowych dla wszystkich
funkcjonariuszy celnych.
Zapewniamy całe środowisko zawodowe, że Związek Zawodowy Celnicy PL, tak jak czyni to
dotychczas, w sposób profesjonalny, nie szczędząc sił i środków, będzie dążył do osiągnięcia
tego celu.

Oto kilka argumentów, na podstawie których możecie ocenić, czy warto zapisać się do ZZ
Celnicy PL
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Za interwencje w interesie funkcjonariuszy, Dyrektor Izby Celnej w Opolu i Szef
Służby Celnej dwukrotnie podejmował próbę zwolnienia Przewodniczącego ZG.
Ponadto SSC i organy IC Opole prowadziły dwa postępowania dyscyplinarne wobec
Przewodniczącego. Sprawy te są w toku i znacznie osłabiają możliwości działania na
rzecz środowiska zawodowego. Ostatnia sprawa zwolnienia Przewodniczącego, mimo
wyraźnego stwierdzenia Sądu o anulowaniu decyzji organów i konieczności
natychmiastowego przywrócenia go do służby, jest wciąż odwlekana i stosowane są
wciąż kruczki prawne, aby nie przywrócić go do służby



Zarówno Przewodniczący ZG jak i inni działacze ZZ Celnicy PL byli pozbawiani
nagród za aktywną działalność związkową, kilku funkcyjnym działaczom pogorszono
warunki służby poprzez przeniesienia. Wobec działaczy wszczynano także naciągane
postępowania dyscyplinarne



Związek zapewnia członkom związku bezpłatną pomoc prawną profesjonalnego
adwokata znającego doskonale specyfikę Służby Celnej, który broni skutecznie wielu
funkcjonariuszy z całej Polski w postępowaniach dyscyplinarnych i reprezentuje
funkcjonariuszy przed sądami pracy i sądami administracyjnymi,



Członkowie Związku oraz ubezpieczeni w Generali, będący w szczególnie trudnej
sytuacji, mają możliwość skorzystania z pomocy finansowej,



Członkowie Związku mają możliwość skorzystania z pożyczki z funduszy
związkowych



Od kilku lat organizowane są Ogólnopolskie Zloty S.C., które są okazją do integracji
środowiska,



Od kilku lat organizowane są kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży funkcjonariuszy
i pracowników,



Przedstawiciele Związku uczestniczą aktywnie w procesie legislacyjnym z własnymi
inicjatywami. Ostatnią inicjatywą wyłącznie ZZ Celnicy PL była pozytywnie
przeprowadzona zmiana przepisów w postaci zwolnienia f-szy z odpowiedzialności
karnej za popełnienie przestępstwa w wyniku polecenia służbowego,



W obronie f-szy podejmowaliśmy interwencje np. przed Ministrem Sprawiedliwości,
Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sejmową Komisją Sprawiedliwości i
Praw Człowieka, Komisją Przyjazne Państwo, Komisją Finansów Publicznych,
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Związek składał poręczenie w postępowaniach karnych, członkowie Zarządu Głównego
byli

obserwatorami

na

posiedzeniach

sądów

rozstrzygających

o

zasadności

zastosowania tymczasowego aresztowania,


Zaangażowanie i aktywność w procedurze kontroli konstytucyjności przepisów
emerytalnych,



akcji

Organizacja

ogólnopolskich

np.

Czerwona

tabletka,

Czarna

wstążka.

Zaangażowanie Sławomira Siwego w proteście w styczniu 2008r. Udział w OMKP w
2012r., za który cenę zapłacił tylko on jeden


Związek wprowadził konkurencję do ubezpieczeń, co dało każdemu ubezpieczonemu
korzyść w postaci obniżenia składek oraz istotnego podwyższenia kwot ubezpieczenia i
innych jego składników,



Prowadzimy obsługę abonamentu medycznego, wprowadziliśmy ubezpieczenie
ochrony prawnej i na dniach wprowadzimy ubezpieczenie L-4,



Wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, współpraca
z organizacjami pozarządowymi jak np. Fundacja Batorego, Helsińska Fundacja Praw
Człowieka, inne



Skutecznie interweniowaliśmy u Dyrektorów oraz Szefa S.C. w indywidualnych
sprawach funkcjonariuszy,



Jesteśmy Uczestnikami na prawach strony w postępowaniach administracyjnych, jako
przedstawiciel społeczny w postępowaniach dyscyplinarnych, uczestniczymy w
rozprawach sądowych



Umożliwiliśmy każdemu funkcjonariuszowi uzyskanie decyzji administracyjnej w
sprawie nadania stanowiska na podstawie art.222 uoSC, co otwiera drogę prawną i
argumentowania powodów dla nadania wyższego stanowiska



Organizacja pierwszej w historii Służby Celnej oddolnej Konferencji naukowej i
możliwość uczestniczenia funkcjonariuszy w takiej debacie naukowej



Każdy członek Związku ma prawo współdecydować o kierunku działań i uczestniczyć
w posiedzeniach organów statutowych



Członkowie otrzymują preferencje przy korzystaniu z wypoczynku w okresie
wakacyjnym

oraz

dofinansowania do innych inicjatyw np. zniżki cen w

przedstawianych ofertach wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom przez Związek
Zawodowy Celnicy PL
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Członkom Związku udzielamy także bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach
cywilnych dotyczących Twojego stosunku służbowego np. sprawa o mobbing,
dyskryminację, o zapłatę należnych świadczeń, odszkodowawczych, innych



I wiele innych działań, których nie sposób wszystkich wymienić

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym działaczom, w szczególności:
Wiesławowi Szot i Zofii Gzara – Izba Celna w Białej Podlaskiej
Marii Mrugała – Izba Celna w Krakowie
Leszkowi Zwierkowskiemu i Markowi Burczakowi – Izba Celna w Szczecinie
Wiesławowi Maliczakowi, Mirosławowi Tomaszewskiemu, Jadwidze Kruszynie - IC w
Rzepinie
Edwardowi Strugarkowi – Urząd Celny w Zielonej Górze
Robertowi Potockiemu i Marzenie Dziaczkowskiej – Izba Celna we Wrocławiu
Danucie Pencarskiej i Agnieszce Białej – IC w Katowicach
Robertowi Schneiderowi i Andrzejowi Rajca – IC Opole
Tomaszowi Ziobrowskiemu, Andrzejowi Marcińcowi, Marcinowi Kozielskiemu,Renacie
Gierczak i Marcinowi Ziembikiewiczowi – IC w Przemyślu
Dariuszowi Nowakowi, Danielowi Dachno i Bożenie Bogusz – UC Lublin
Rafałowi Markiewiczowi, Tomaszowi Jachimowiczowi i Piotrowi Połubińskiemu – IC
Olsztyn
Jackowi Opara, Bożenie Rembeckiej i Karolowi Maszota – IC Gdynia
Jarosław Kapuścik – UC Gdańsk
Rafałowi Kucharskiemu – IC Poznań
Jolancie Haron, Iwonie Sibielak Bródka, Marcie Gzik, Mirosławowi Ujma, Małgorzacie
Partyce, Dorocie Staroście, Piotrowi Cieszkowskiemu, Jarosławowi Zimoń – IC Warszawa
Maciejowi Wiewiórce - UC Siedlce
Ryszardzie Rózga i Zdzisławowi Wiśniewskiemu – IC Łódź
Radosławowi Mosiej – IC Białystok
I wielu innym, których przepraszamy, że nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich z
nazwiska.
To są osoby, do których możecie się zwracać ze sprawami i składać także u nich deklaracje
członkowskie.
Dziękujemy bez wyjątku, wszystkim członkom ZZ Celnicy PL, za wspieranie tej inicjatywy.
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Dziękujemy wszystkim funkcjonariuszom, którzy od początku niezmiennie i nieustępliwie
popierają włączenie funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego.
Prosimy wszystkich o włączenie się w aktywną działalność związkową i wsparcie Związku
poprzez złożenie deklaracji członkowskiej.
Dziękujemy także Panu Prof. dr hab. Markowi Chmajowi, prof. zw. dr hab. Wiesławowi
Czyżowiczowi, Prof. dr hab. Konradowi Raczkowskiemu, Panu Dr inż. Markowi
Lewandowskiemu, Panu Mecenasowi Rolandowi Szymczykiewiczowi i wszystkim tym
prawnikom i naukowcom, którzy podejmują działania i wspierają nas w działaniach na rzecz
włączenia funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego.
Szczególnie pragniemy podziękować Panu Posłowi Jarosławowi Zielińskiemu i wszystkim
Posłom, którzy złożyli i popierali wniosek przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Ten wyrok Trybunału to doniosła, historyczna chwila, która przybliża nas bardzo do
osiągniecia najważniejszego celu statutowego Związku Zawodowego Celnicy PL, czyli
włączenia

wszystkich

funkcjonariuszy

celnych

do

zaopatrzeniowego

systemu

emerytalnego.
Jeszcze raz prosimy o wsparcie, które teraz jest nam bardzo potrzebne. Załączamy deklarację
członkowską.
CELNIKU ZDEKLARUJ SIĘ!
Przewodniczący
Związku Zawodowego Celnicy PL
Sławomir Siwy
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