dnia:

03 czerwca 2009 roku

ZWIĄZKI ZAWODOWE
DZIAŁAJĄCE W SŁUśBIE CELNEJ

KoleŜanki i Koledzy
Pokładając resztki nadziei na zmianę stanowiska strony rządowej w sprawie projektu ustawy o SłuŜbie
Celnej, a takŜe wierząc w dobrą wolę przedstawicieli parlamentu RP, rozpatrujących projekt ustawy,
przedstawiciele związków zawodowych działających w SłuŜbie Celnej uczestniczyli w posiedzeniach
podkomisji sejmowej powołanej do rozpatrzenia projektu ustawy o SłuŜbie Celnej. Niestety nasze nadzieje
zostały definitywnie rozwiane, a wiara w dobrą wolę obrócona w niwecz. Większość naszych propozycji
zmian projektu ustawy w kierunku jej zbliŜenia do ustaw innych słuŜb mundurowych, pomimo rzeczowych i
wyczerpujących uzasadnień nie zostało przyjętych przez podkomisję. Decydujące znaczenie miało
stanowisko strony rządowej reprezentowane przez Szefa SłuŜby Celnej Jacka Kapicę, przeciwne
polepszeniu warunków słuŜby funkcjonariuszy celnych i nadaniu im praw porównywalnych do praw jakie
mają funkcjonariusze innych słuŜb.

W dalszym ciągu pomimo publicznych deklaracji i obietnic składanych przez najwyŜszych
przedstawicieli Rządu nie są realizowane nasze postulaty:
1. Objęcie funkcjonariuszy celnych systemem emerytalnym słuŜb mundurowych.
2. PodwyŜka uposaŜeń funkcjonariuszy i pracowników SłuŜby Celnej zgodnie z deklaracjami
składanymi przez Premiera Rządu RP w styczniu 2008 roku.
3. Objecie funkcjonariuszy celnych odpowiednią ochroną prawną.
4. Pełna restytucja świadczeń i uprawnień funkcjonariuszom celnym przywracanym do słuŜby.
5. Wypłata zaległych świadczeń z tytułu włączenia środka specjalnego do wynagrodzeń za 2005 roku
dla pracowników SłuŜby Cywilnej, zatrudnionych w SłuŜbie Celnej, przeniesionych do SłuŜby
Celnej od 01.09.2003 roku i w 2004 roku z urzędów kontroli skarbowej i urzędów skarbowych.
6. PrzybliŜenie warunków słuŜby funkcjonariuszy celnych do warunków wynikających z ustaw innych
słuŜb mundurowych.

Wobec ignorancji władzy tak wykonawczej, jak i ustawodawczej nie pozostaje nam nic innego jak
wzięcie spraw w swoje ręce.
Nie moŜemy dopuścić aby sprawy SłuŜby Celnej po raz kolejny zostały załatwione powierzchownie,
przeciwnie do naszych oczekiwań i składanych nam obietnic.
SłuŜba Celna jest jedyną słuŜbą mundurową, w której w roku 2009 nie ma podwyŜek uposaŜeń.

Czy godzicie się na dalsze ignorowanie uznanych ogólnie za słuszne postulatów naszego
środowiska?
Czy godzicie się na dalsze upokarzające traktowanie funkcjonariuszy i pracowników
SłuŜby Celnej?
Czy godzicie się na dalsze dyskryminowanie SłuŜby Celnej w stosunku do innych słuŜb
mundurowych, stojących tak jak SłuŜba Celna na straŜy bezpieczeństwa i porządku
kraju oraz całej wspólnoty europejskiej?
Jeśli Wasza odpowiedź brzmi „NIE” spotkajmy się w Warszawie pod gmachem Sejmu RP w dniu 25
czerwca 2009 roku aby dać wyraz swojej dezaprobaty w pikiecie organizowanej przez Zrzeszenie
Związków Zawodowych SłuŜby Celnej RP, Komitet Protestacyjny „Porozumienie Białostockie”; Związek
Zawodowy „Celnicy” Pl; Związek Zawodowy Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy ; NSZZ
„Solidarność Pracowników Skarbowości .
Poprzez liczny udział w pikiecie wspólnie pokaŜmy, Ŝe z danych obietnic naleŜy się wywiązywać.
Pamiętajmy jednocześnie, Ŝe brak jedności nas wszystkich w tej waŜnej chwili i brak licznej frekwencji na
pikiecie zostaną odebrane jako wyraz naszej słabości i brak poparcia działań podejmowanych przez związki
zawodowe.
Proponujemy zatem aby w kaŜdej komórce organizacyjnej SłuŜby Celnej ustalona została ilość osób, które
wezmą udział w pikiecie (bez konieczności podawania nazwisk) i przekazana do przewodniczących
związkowych organizacji zakładowych do dnia 15.06.2009 roku. Organizacje te odpowiednio do ilości
zgłoszeń zapewnią środki transportu.

Do zobaczenia w Warszawie przed Sejmem RP
w dniu 25 czerwca 2009 roku !!!
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– Barbara Smolińska
barbara.smolinska@bpd.mofnet.gov.pl
24-100 Puławy ; Al. 1000-lecia PP 13
- Mirosław Sałata
miroslaw.salata@poz.mofnet.gov.pl
61-037 Poznań ; ul Krańcowa 28
– Sławomir Siwy
slawomir.siwy@celnicy.pl
48-300 Nysa ; ul Otmuchowska 50
– Artur Ciesielski
arturciesielski@o2.pl
26-600 Radom : ul. Struga 60 lok.407
– Romuald Białobłocki
romuald.bialoblocki@bia.mofnet.gov.pl
15-399 Białystok : ul. Octowa 2

