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Szanowni Państwo.

Związek Zawodowy Celnicy PL uprzejmie informuje, że został powołany Komitet Ini

cjatywy Ustawodawczej i zbierane są podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie 

ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa We

wnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Woj

skowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw 

wraz ze zmianą 20 ustaw, uzasadnieniem i założeniami zmian aktów wykonawczych.

Ustawa niniejsza wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego K39/13 i opierając się 

na konstytucyjnej zasadzie równości reguluje sytuację prawną wszystkich funkcjonariuszy 

celnych poprzez wprowadzenie ich do emerytalnego systemu zaopatrzeniowego właściwego 

dla wszystkich służb mundurowych. Ustawa ta kompleksowo reguluje wszystkie prawne 

aspekty dokonywanej zmiany poprzez precyzyjne ustalenie zasad nabywania i korzystania 

z uprawnień emerytalnych przez funkcjonariuszy celnych. Przyjęte rozwiązania prawne są 

zbieżne z regulacjami dotyczącymi innych służb mundurowych w tym zakresie i przez to 

wprowadzają pełną prawną harmonię w zakresie emerytalnego systemu zaopatrzeniowego 

wszystkich służb mundurowych.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że tak jak wskazano w uzasadnieniu projektu, ww. 

regulacje prawne są pierwszym krokiem do trwałego uregulowania statusu Służby Celnej. 

Dotychczasowy model funkcjonowania administracji celnej został wdrożony z pominięciem 

pełnego statusu funkcjonariuszy celnych jako służby mundurowej, co po latach spowodowało 

wiele patologii w zarządzaniu tą służbą i ogranicza jej efektywność. Profesjonalizacja służby
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poprzez wdrożenie systemowych zmian oraz podniesienie stopnia jej wydolności w realizacji

korzystny wpływ na wszystkie procesy społeczne i gospodarcze, nad którymi nadzór 

ustawodawca powierzył Służbie Celnej.

Prosimy o wsparcie i pomoc w zbieraniu podpisów. Załączamy wykaz do zbierania podpisów. 

Załączamy także argumenty w pigułce za objęciem Funkcjonariuszy celnych zaopatrzeniowym 

systemem emerytalnym

Każda odpowiedź będzie publikowana na stronie Komitetu i udostępniona wszystkim 

Funkcjonariuszom Służby Celnej.

Załącznik:

1. Wykaz

2. Argumenty w skrócie

zadań leży w interesie bezpieczeństwa obywateli Wspólnoty Europejskiej i będzie miała
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