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CELNICY PROTESTUJĄ 
 

Protest celników  
 

 
 
W piątek, 13 maja przed Ministerstwem Finansów w Warsza-

wie  pikietowali celnicy reprezentujący trzy ogólnopolskie 

związki zawodowe: Zrzeszenie ZZ Służby Celnej, Federacja 

Związków Zawodowych Służby Celnej oraz ZZ Szczególnego 

Nadzoru Podatkowego i Akcyzy. Organizacje te powołały Mię-

dzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny Służby Celnej. 
Związkowcy sprzeciwiają się planom utworzenia Krajowej Admi-

nistracji Skarbowej. W jej skład mają wejść Służba Celna, Admini-

stracja Podatkowa i Urzędy Kontroli Skarbowej. Celem powstania 

nowej instytucji jest m.in. planowane uszczelnienie systemu podat-

kowego w Polsce. Projekt ustawy przygotowuje  Ministerstwo 

Finansów i ma być gotowy do końca maja. 

 

 
 

Celnicy, komentując propozycje MF dotyczące powołania Krajo-

wej Administracji Skarbowej stwierdzają że „działania te przynio-

są przede wszystkim negatywne skutki dla kraju, budżetu i bezpie-

czeństwa obywateli, a ponadto są sprzeczne z programem i zapew-

nieniami PiS oraz Prezydenta RP". 

Uważają ponadto, że „Minister Finansów dąży do demontażu 

Służby Celnej poprzez utworzenie Krajowej Administracji Skarbo-

wej mimo, że Prawo i Sprawiedliwość wykreśliło tę koncepcję ze 

swojego programu. Dzieje się to w sytuacji, gdy kontekst między-

narodowy wymaga wręcz wzmocnienia ochrony granic, tak jak 

wzmacniane są inne służby stanowiące część systemu bezpieczeń-

stwa naszego kraju. 

Minister Finansów nie podjął zapowiadanych przez Prawo i Spra-

wiedliwość działań w kierunku uszczelnienia systemu podatkowe-

go, marginalizacji szarej strefy i przestępczości zorganizowanej 

działającej w sferze zadań Służby Celnej. Poważne zjawiska pato-

logiczne dotyczą hazardu, branży paliwowej, spirytusowej, wyro-

bów tytoniowych, własności intelektualnej; coraz większym zagro-

żeniem staje się przemyt. Przestępczość kwitnie, oszuści czują się 

bezkarni, naruszane są zasady zdrowej konkurencji, narażane jest 

na szwank bezpieczeństwo obywateli. Gigantyczne, miliardowe 

straty ponosi Skarb Państwa". 

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny Służby Celnej  przypo-

mina, że celnicy wciąż nie zostali włączeni do systemu emerytur 

mundurowych. 

Celnicy są obecnie jedyną formacją mundurową, która znajduje się 

w powszechnym systemie emerytalnym. W marcu 2015 r. zapadł 

wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał ten stan prawny za 

niezgodny z konstytucją. Do Sejmu trafił już nawet obywatelski 

projekt ustawy. 

 

 
 

Według celników „Minister Finansów neguje projekt obywatelski 

a tym samym zaprzecza także słowom Pana Prezydenta o trakto-

waniu z szacunkiem projektów obywatelskich, jak również działa 

wbrew zapewnieniom Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawie-

dliwość, który podczas rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym i w 

Parlamencie już po ogłoszeniu wyroku popierał objęcie wszystkich 

funkcjonariuszy Służby Celnej zaopatrzeniowym systemem emery-

talnym" . 

W stanowisku przesłanym PAP Ministerstwo Finansów wyjaśnia: 

"Ministerstwo Finansów zgadza się ze stanowiskiem Trybunału 

Konstytucyjnego dotyczącym zaopatrzeniowego systemu emerytal-

nego funkcjonariuszy celnych. Chcemy rozszerzyć zakres podmio-

towy orzeczenia o funkcjonariuszy realizujących zadania na przej-

ściach granicznych. Czyli systemem emerytalnym objęci byliby 

funkcjonariusze pełniący służbę w: komórkach zwalczania prze-

stępczości, komórkach dochodzeniowo–śledczych oraz oddziałach 

celnych granicznych". Dodaje ponadto: "Przyznanie takich przywi-

lejów wszystkim obecnym funkcjonariuszom celnym, w tym realizu-

jącym zadania np. z zakresu logistyki, obsługi kadrowej i finanso-
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wej, byłoby niesprawiedliwe w stosunku do innych pracowników 

Krajowej Administracji Skarbowej (jej powstanie jest planowane 

od 1 stycznia 2017 r.), którzy będą wykonywać takie same zada-

nia".Celnicy uważają jednak, że emerytury mundurowe powinny 

objąć wszystkich funkcjonariuszy. 

"Wypełnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego i przyznanie 

emerytur mundurowych wszystkim funkcjonariuszom to główny 

postulat międzyzwiązkowy komitetu protestacyjnego porozumienia 

Związków Zawodowych Służby Celnej" - powiedziała PAP Barbara 

Smolińska ze Zrzeszenia ZZ Służby Celnej. „Międzyzwiązkowy 

Komitet Protestacyjny  sprzeciwia się stanowisku MF wobec oby-

watelskiego projektu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjo-

nariuszy, jest też przeciwnikiem likwidacji Służby Celnej (która 

miałaby wejść do Krajowej Administracji Skarbowej) jako bytu 

prawnego mającego 97 letnią historię wiernej służby Narodowi 

Polskiemu" – dodaje Smolińska. Przed gmachem ministerstwa 

zebrało się ponad 1000 celników w pełnym umundurowaniu. Pro-

testowali pod biało - czerwonymi barwami. Po kilkudziesięciu 

minutach do protestujących wyszedł wiceminister finansów, Szef 

Służby Celnej Marian Banaś. Próby przekonania protestujących do 

stanowiska rządu nie zyskały aprobaty uczestników pikiety. Wy-

stąpienie ministra uznali za nieudolną manipulację. Międzyzwiąz-

kowy Komitet Protestacyjny będzie kontynuował działalność w 

obronie służby celnej i praw pracowniczych celników. 

 

 
 

Posiedzenie ZG ZZ Pracowników ZUS  
 
Dzisiaj (13.05) w Augustowie rozpoczęło się posiedzenie Zarzą-

du Głównego Związku Zawodowego Pracowników Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. W posiedzeniu uczestniczy szef 

OPZZ, Jan Guz i Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca 

konfederacji. 

 

 
 

Przedmiotem obrad jest m.in. sytuacja pracowników ZUS w kon-

tekście nowych zadań wynikających z polityki społecznej pań-

stwa.  Omawiane są także sprawy organizacyjne związku, w tym 

współpraca z kierownictwem OPZZ. 

Jan Guz poinformował zebranych o bieżących pracach centrali. 

Przedstawił problemy zgłoszone przez OPZZ do Rady Dialogu 

Społecznego. Omówił zakres i stan zaawansowania  prac w zespo-

łach problemowych rady. Szczególną uwagę zwrócił na rządowy 

projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Przypo-

mniał, że w czerwcu ub. roku, w wyniku starań OPZZ, Trybunał 

Konstytucyjny uznał, że wszyscy pracujący zarobkowo maja pra-

wo do zrzeszania się z w związkach zawodowych. Tym samym 

rząd został zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia tej 

nowelizacji. Niestety, zamiast wykonać wyrok Trybunału Konsty-

tucyjnego i niezwłocznie dostosować prawo do międzynarodowych 

standardów, rząd przedstawił propozycje zmian, które uderzają w 

podstawowe zasady prowadzenia dialogu społecznego na poziomie 

zakładowym i ponadzakładowym. Przykładowo projekt zakłada, że 

wykonanie doraźnej czynności związkowej (np. kongres organiza-

cji związkowej, szkolenie, negocjacje) ma nie przekraczać jednego 

dnia roboczego. Ograniczenie czynności doraźnej, w każdym 

przypadku, do jednego dnia roboczego spowodowałoby de facto 

paraliż organizacyjny ponadzakładowych organizacji związko-

wych, których przedstawiciele negocjują wiele istotnych dla branż 

porozumień, np. układy zbiorowe pracy czy pakiety socjalne. 

Wiesława Taranowska mówiła o kulisach negocjacji w RDS, doty-

czących nowej ustawy emerytalnej. Jak wiadomo OPZZ poparł 

inicjatywę prezydencką postulując włączenie kryterium stażowego 

do uzyskania uprawnień emerytalnych – 35 lat pracy dla kobiet, 40 

dla mężczyzn. To stanowisko zyskało poparcie pozostałych central 

związkowych (NSZZ „S", FZZ), które wydały wspólne oświad-

czenie. Niestety, pracodawcy nie zdołali wypracować swojej pro-

pozycji, tym samym nie było możliwe uzgodnienie wspólnego 

stanowiska. W tej sytuacji, zgodnie z prawem, inicjatywę przejął 

rząd. Są obawy, że wprowadzenie ustawy będzie się przeciągać w 

czasie a niektóre rozwiązania mogą być trudne do przyjęcia przez 

stronę związkową. 

 

 

 
 

Tematy poruszone przez kierownictwo OPZZ wywołały żywą 

dyskusję uczestników posiedzenia tym bardziej, że dotyczą one 

zarówno spraw związkowych jak i zawodowych w ZUS. 

Związek Zawodowy Pracowników ZUS został powołany 4 marca 

1992 r. Członkowie Związku zrzeszają się zgodnie ze schematem 

organizacyjnym Zakładu wg zasady terytorialności, tworząc Za-

kładową Organizację Związkową (ZOZ). W skład ZOZ wchodzą 

oddziałowe organizacje związkowe (OOZ), które tworzą w miarę 

potrzeb koła i grupy związkowe, działające w danej jednostce lub 

komórce organizacyjnej Zakładu. Związek liczy blisko 11 500 

członków czynnych zawodowo, zrzeszonych w 43 jednostkach 

organizacyjnych Zakładu. Związek jest organizacją reprezentatyw-

ną i jest członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych. 
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