ZWIĄZKI ZAWODOWE
DZIAŁAJĄCE W SŁUśBIE CELNEJ

Komunikat
ze spotkania Związków Zawodowych oraz Podmiotów reprezentujących załogę SłuŜby Celnej z
przedstawicielami Rady Celno-Akcyzowej w dniu 12 stycznia 2009 roku w Świdrze.

Na wstępie spotkania Pan Przewodniczący Rady Artur Wrochna poinformował, Ŝe wraz z
Panem Tomaszem Cecelskim występują z ramienia Rady jako osoby wcześniej pracujące w
SłuŜbie Celnej.
Strona związkowa przedstawiła następujące zastrzeŜenia wobec projektu ustawy o SłuŜbie
Celnej:
- brak uprawnień do skutecznego przeciwdziałania przestępczości celnej i podatkowej tj. brak
uprawnień operacyjno-rozpoznawczych, oraz brak moŜliwości ujawniania i kontroli
działalności nie zarejestrowanej,
- przymusowe „ucywilnienie” części funkcjonariuszy celnych, a takŜe „umundurowienie”
części pracowników cywilnych, bez respektowania praw nabytych i zagwarantowania drogi
odwoławczej,
- braku czytelnych i jasnych kryteriów zmian statusu i stanowisk,
- brak odpowiedniej ochrony prawnej funkcjonariuszy celnych,
- narzucone zbyt restrykcyjne przepisy dotyczące stosunku słuŜbowego nie spotykane w
innych słuŜbach,
- brak dodatkowych praw przysługujących innym słuŜbom mundurowym rekompensujących
między innymi pełną dyspozycyjność, pełnienie słuŜby w specjalnych warunkach, czy
ograniczenia praw obywatelskich,

Ponadto przedstawione zostały następujące zastrzeŜenia wobec niektórych obecnych działań
kierownictwa SłuŜby Celnej:
- brak faktycznych działań zmierzających do załatwienia problemu przeprowadzonego
procesu alokacji oraz naleŜytej rekompensaty krzywd poniesionych przez załogę w procesie
alokacji,
- podejmowanie w SłuŜbie Celnej działań szykanujących związkowców,
- przenoszenie kosztów związanych z pracą na pracowników i funkcjonariuszy poprzez
działania zmierzające do pozbawienia funkcjonariuszy i pracowników szczególnego nadzoru
podatkowego świadczeń związanych z delegowaniem ich do miejsc pełnienia nadzoru
podatkowego.
Przedstawicielom Rady wręczono kopię wspólnego komunikatu wszystkich Związków i
Podmiotów z 20 listopada 2008 roku.
Przewodniczący Rady Artur Wrochna wyraził pogląd, Ŝe współdziałanie podmiotów
reprezentujących załogę z Kierownictwem SłuŜby Celnej oraz władzami jest potrzebne bez
względu na dzielące strony rozbieŜności.
Członkowie Rady Celno-Akcyzowej zaproponowali, Ŝe rekomendują Radzie aby
jeszcze w bieŜącym tygodniu zorganizowane zostało spotkanie z udziałem Rady CelnoAkcyzowej, strony Związkowej i Szefa SłuŜby Celnej oraz Przewodniczących Komisji
Finansów Publicznych oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Celem spotkania
będzie omówienie propozycji i opinii na temat projektu ustawy o SłuŜbie Celnej, który został
skierowany do dalszych prac w wyŜej wymienionych Komisjach Sejmowych.
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