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Przewodniczącego Związku Zawodowego „Celnicy PL” Pana Sławomira Siwego.
Z przekazanego materiału wynika, że Naczelnik Urzędu Celnego w Opolu,
postanowieniem z dnia 11.02.2011r. znak:381000-UOGR-152-2/11, wszczął postępowanie
dyscyplinarne wobec rachmistrza celnego Sławomira Siwego w związku z publicznymi
wystąpieniami w okresie od kwietnia 2010 do lutego 2011, Przewodniczącego Związku
Zawodowego „Celnicy PL” Sławomira Siwego.
Kolega Sławomir Siwy pełniąc funkcję Przewodniczącego Związku Zawodowego
,,Celnicy PL" jest zobligowany do realizacji ustawowych obowiązków a podejmowane z racji
funkcji działania (bez względu na ich ocenę przez Kierownictwo/pracodawcę) nie mogą być
w żadnym przypadku przyczyną stosowania wobec niego reperkusji. Postawione
w przedmiotowym postępowaniu dyscyplinarnym zarzuty wobec kolegi Sławomira Siwego,
odnoszą się do jego wystąpień jako działacza związkowego - Przewodniczącego Ogólnopolskiej Organizacji Związkowej.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej reguluje w art.144 zrzeszanie się
funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej w związkach zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 79 poz.854 z
2001r. ze zm.) W myśl zapisów ustawy o związkach zawodowych, głównym obowiązkiem
związku zawodowego jest reprezentowanie i ochrona praw, godności oraz interesów mate-

rialnych i moralnych, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych funkcjonariuszy

i

pracowników. Natomiast zgodnie z zapisami art. 3 ustawy o związkach zawodowych nikt nie
może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do związku zawodowego lub
pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji związkowej.
Ustawa o Służbie Celnej, w żadnym z przepisów w niej zawartych nie wprowadza
ograniczeń co do wypowiedzi publicznych czy też krytyki działań Kierownictwa-pracodawcy
przez przedstawicieli związków zawodowych będących jednocześnie funkcjonariuszami celnymi.
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postępowania dyscyplinarnego, wszczętego w stosunku do Przewodniczącego Związku
Zawodowego „Celnicy PL” Kolegi Sławomira Siwego.
Z wyrazami szacunku
Paweł Ślęzak
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