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Szanowny Pan 

Tomasz Węgiel 

Dyrektor Izby Celnej  

w Białymstoku 

 
 

 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

Szanowne Funkcjonariuszki, Szanowni Funkcjonariusze,  

Szanowni Goście, 

 

serdecznie dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w obchodach Dnia Służby Celnej 

w Białymstoku. Żałuję, że ze względu na obowiązki poselskie i rządowe nie mogę wziąć 

bezpośredniego udziału w tej ważnej uroczystości. Pragnę chociaż tą drogą skierować 

najszczersze życzenia i kilka słów okolicznościowej refleksji. 

Historia Służby Celnej sięga 24 lipca 1999 roku, gdy została powołana na mocy 

odrębnej ustawy. Ta kilkunastotysięczna formacja ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania 

państwa. Wynikiem jej działalności jest co najmniej jedna trzecia dochodów budżetu 

państwa. Prowadzi ona walkę z przestępczością gospodarczą, stoi na straży obszaru celnego 

Unii Europejskiej, dba o bezpieczeństwo obywateli i zasady zdrowej konkurencji, zwalcza 

przemyt papierosów, alkoholu, broni, amunicji, materiałów niebezpiecznych, narkotyków, 

chroni przed przywozem towarów groźnych dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, produktów 

podrabianych, odpadów, zwalcza oszustwa akcyzowe i hazard.  

Wasze zaangażowanie i praca dla dobra państwa i obywateli zasługuje na najwyższe 

uznanie. W 2015 roku podjęliśmy wspólne działania przed Trybunałem Konstytucyjnym       

w sprawie uznania prawa celników do objęcia ich emerytalnym systemem zaopatrzeniowym. 

Reprezentowałem wówczas jako umocowany przedstawiciel Klub Parlamentarny Prawa 

           



 

i Sprawiedliwości na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym, która dotyczyła 

rozstrzygnięcia w zakresie niezgodności z Konstytucją zaskarżonych przepisów emerytalnych 

pomijających funkcjonariuszy Służby Celnej w katalogu służb objętych wyżej wspomnianym 

systemem emerytalnym. Uznaliśmy, że Służba Celna, która charakteryzuje się podobnymi, 

istotnymi cechami jak pozostałe formacje, także powinna być ujęta w odrębnym od 

powszechnego systemie emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych. Trybunał 

Konstytucyjny przychylił się wówczas do naszych postulatów orzekając, że przepisy 

pomijające funkcjonariuszy Służby Celnej w zakresie uprawnień emerytalnych należnych 

służbom mundurowym są niezgodne z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Był to 

historyczny moment w wieloletniej walce funkcjonariuszy celnych o sprawiedliwe ich 

potraktowanie w stosunku do innych służb mundurowych.  

 Ze wzruszeniem i satysfakcją odebrałem podczas centralnych uroczystości Dnia 

Służby Celnej i Dnia Skarbowości w Warszawie z rąk Ministra Finansów Złotą Odznakę 

„Zasłużony dla Służby Celnej”. Wyróżnienie to traktuję jako zobowiązanie do dalszej jak 

najlepszej współpracy i wspierania Służby Celnej, co będę czynił z wielkim przekonaniem     

i szczerą chęcią, mając świadomość jednak obiektywnych warunków, w jakich to 

zobowiązanie będzie zrealizowane. 

 Obecnie trwają w Sejmie prace nad ustawą o Krajowej Administracji Celnej, której 

założeniem jest stworzenie warunków do skuteczniejszego wykonywania zadań przez służby 

celne i skarbowe na rzecz państwa. Żywię nadzieję, że w nowym systemie prawno-

organizacyjnym – jeśli taki zostanie przyjęty – odnajdziecie swoje właściwe i należne Wam 

miejsce. Państwo wciąż równie mocno potrzebuje Waszej służby, a jego władzom musi 

zależeć na tym, by ją wzmacniać. Podobnie jak w niedalekiej przeszłości, gdy stawałem wraz 

ze związkami zawodowymi Służby Celnej przed Trybunałem Konstytucyjnym, tak dzisiaj 

wierzę, że możliwe są racjonalne rozwiązania prawne, które przysłużą się do zwiększenia 

należnych państwu dochodów, a jednocześnie uwzględnią dobre doświadczenia i potrzebę 

zachowania wartości, których źródłem jest zaangażowanie i godność funkcjonariuszy              

i pracowników. 

  



 

Na sztandarze Izby Celnej w Białymstoku widnieją słowa: „godność i prawo” – 

wartości, które są Waszym drogowskazem przy wypełnianiu obowiązków dla 

Rzeczypospolitej. Dziękuję Wam, że z oddaniem i profesjonalizmem umacniacie na co dzień 

etos Służby Celnej. Życzę Wam satysfakcji z pełnionej służby. Niech przez kolejne lata stale 

się ona umacnia, a otrzymane dzisiaj awanse, wyróżnienia i odznaczenia staną się motywacją 

do wypełniania odpowiedzialnych, trudnych zadań. Niech Wasz Patron Święty Mateusz ma 

Was w swojej opiece. 

 

  Z wyrazami uznania i solidarności 

 

 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Wiceminister Spraw Wewnętrznych 

i Administracji 

 

  
Jarosław Zieliński 
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Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 

ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa 

Biura Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Zielińskiego 

ul. Kościuszki 32, 16-400 Suwałki, tel. (87) 566 55 48 

ul. Warszawska 13/5, 15-062 Białystok, tel. (85) 653 77 69 

ul. Młyńska 20/6, 16-300 Augustów tel. (87) 644 57 73 
ul. J. Piłsudskiego 28, 16-500 Sejny tel. (87) 516 21 54 

e-mail: jaroslaw.zielinski@sejm.pl     www.jaroslawzielinski.pl 

http://www.jaroslawzielinski.pl/

