
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Dowhana 

na 25. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 września 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło oraz do ministra finansów Pawła 

Szałamachy 

Szanowna Pani Premier! Szanowny Panie Ministrze! 

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o uwzględnienie postulatów funkcjonariuszy Służby Celnej 

dotyczących nabycia przez nich praw emerytalnych jako przez przedstawicieli służby mundurowej  

oraz planowanych zmian w systemie podatkowym RP w związku z wprowadzeniem ustawy o powołaniu 

Krajowej Administracji Skarbowej. 

Do mojego biura senatorskiego napływają liczne pisma dotyczące obecnej sytuacji Służby Celnej  

w naszym kraju. Funkcjonariusze zwracają się w nich z prośbą o uwzględnienie ich postulatów dotyczących 

nabycia przez nich praw emerytalnych jako przez przedstawicieli służb mundurowych. W ich ocenie stan 

obecny to jawna dyskryminacja wobec innych służb mundurowych. W roku 2015 Trybunał Konstytucyjny 

orzekł, iż pomijanie funkcjonariuszy Służby Celnej w zaopatrzeniowym systemie emerytalnym jest niezgodne 

z Konstytucją RP. Celnicy oczekują także wywiązania się z danych im obietnic wyborczych. 

Funkcjonariusze Służby Celnej w 2015 r. złożyli obywatelski projekt ustawy o włączeniu SC  

do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego poparty blisko 200 tysiącami podpisów. Ta grupa zawodowa 

liczy 14,5 tysiąca osób w naszym kraju. Przedstawiona opinia rządu wobec powyższego projektu zakłada 

podział funkcjonariuszy ze względu na rodzaj wykonywanych czynności, a więc dzieli ich na lepszych  

i gorszych. Jest to sprzeczne z systemem obowiązującym w innych służbach mundurowych. W czerwcu 

2016 r. prace nad projektem zostały zawieszone, natomiast przyspieszyły prace nad ustawą o powołaniu 

Krajowej Administracji Skarbowej, której celem jest zwiększenie wpływów budżetowych, a środkiem do tego 

ma być połączenie administracji podatkowej, urzędów skarbowych i Służby Celnej. 

W związku z powyższym funkcjonariusze Służby Celnej walczą o swoje prawa i zgłaszają liczne uwagi. 

Wobec aktualnej sytuacji geopolitycznej ważnym aspektem bezpieczeństwa kraju jest ochrona jego granic 

(fala uchodźców i imigrantów ekonomicznych). Sytuacja za wschodnią granica wciąż jest niestabilna. 

Działania planowane przez rząd mogą przyczynić się do destabilizacji systemu podatkowego, obszaru celnego. 

Są sytuacje, w których same działania Straży Granicznej mogą być niewystarczające. 

Reasumując, uważam, że uwzględnienie licznych apeli funkcjonariuszy Służby Celnej jest ważne  

i uzasadnione. Zwracam się do Pani Premier oraz Pana Ministra o pochylenie się nad tym problemem  

i o przyjęcie rozwiązania, które nie będzie krzywdzące dla osób przyczyniających się swoją pracą  

do zwiększania bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. 

Z poważaniem 

Robert Dowhan 

 


