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Zrzeszenia i Organizacje
Międzynarodowych Przewoźników
Drogowych

Szanowni Państwo,
Ogólnopolski Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny z przykrością
informuje, że w związku z brakiem reakcji ze strony Rządu RP na pisma i wnioski kierowane do
Pana Premiera w roku 2011 i 2012 w sprawie objęcia funkcjonariuszy celnych zaopatrzeniowym
systemem emerytalnym służb mundurowych oraz zorganizowanej przez funkcjonariuszy celnych
w dniu 17 kwietnia 2012 roku „Kolumny Milczenia” przed siedzibą Rady Ministrów w trakcie, której
został przekazany kolejny wniosek o objęcie Służby Celnej emeryturami mundurowymi podpisany
przez kilka tysięcy funkcjonariuszy celnych, ogłoszony w dniu 12 kwietnia 2012 roku protest
Służby Celnej przechodzi w kolejny etap.
Funkcjonariusze celni będą wykonywali swoje obowiązki ze szczególną starannością,
dokładnością i zaangażowaniem, a przede wszystkim zgodnie z przepisami prawa.
Dbałość o pozyskiwanie większych wpływów budżetowych, eliminowanie przemytu towarów,
ochrona bezpieczeństwa obywateli jest podstawowym obowiązkiem Służby Celnej .
Początkowo będą to formy ostrzegawcze.
Wobec nie podjęcia dialogu społecznego z przedstawicielami związków zawodowych działających
w Służbie Celnej za wszelkie ewentualne negatywne skutki protestu pełną odpowiedzialność
ponosić będzie Rząd RP.
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Do wiadomości:
1. Kierowcy TIR w całej Polsce podczas odpraw celnych
Zał: Ulotka informacyjna

DLACZEGO PROTESTUJEMY ?
1998 r. – pisemne zobowiązanie Rządu RP - cyt. „ …uprawnienia funkcjonariuszy
celnych, a w szczególności uprawnienia emerytalne będą uregulowane ustawowo na
poziomie porównywalnym do innych służb mundurowych np. Straży Granicznej” –
pisemne , podpisane ze związkami zawodowymi uzgodnienia niezrealizowane !!!
2004 r. - w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny (wyrok z dnia 19
października 2004r., Sygn. Akt K1/04): obostrzenia służb mundurowych powinny być
jednakowo we wszystkich służbach rekompensowane przywilejami – ignorowanie
wskazań TK !!!
2007 r. - w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny (wyrok z dnia 13
lutego 2007r., Sygn. Akt K46/05): obostrzenia służb mundurowych powinny być
jednakowo we wszystkich służbach rekompensowane przywilejami – ignorowanie
wskazań TK !!!
2008 r. – Premier Donald Tusk (podczas protestu funkcjonariuszy celnych, paraliż
granic RP/UE), obiecuje włączenie Służby Celnej do systemu emerytalnego służb
mundurowych – niezrealizowane/pusta obietnica?
2009 r. – 46 posiedzenie Sejmu – deklaracja Klubu PO i Komisji Finansów Publicznych
rozstrzygnięcie sprawy emerytur mundurowych dla Służby Celnej w momencie dyskusji
na temat zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych - niezrealizowane/pusta
obietnica?
2011r. - Premier Donald Tusk /Kuźnica Białostocka/, obiecuje włączyć funkcjonariuszy
celnych do systemu emerytalnego służb mundurowych – jak się okazuje ostatnio też
niezrealizowane/pusta obietnica?
Zasadniczo prawo wymaga od wszystkich funkcjonariuszy, w tym funkcjonariuszy
celnych: pełnej dyspozycyjności, stawienia się do służby o dowolnej porze dnia i nocy,
w dowolnym miejscu w Polsce, pełnienia służby w warunkach niebezpiecznych, poddania
się sprawdzeniu przez ABW, doskonałego zdrowia i sprawności fizycznej, niemal
całkowity zakaz
podejmowania zajęć zarobkowych, pozbawienie wielu praw
obywatelskich, w tym prawa do domniemania niewinności i wiele innych ograniczeń,
których nie wolno nakładać na pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę..
Istotne cechy służby są wspólne dla służby wszystkich funkcjonariuszy, a przez brak
podobnych uprawnień emerytalnych prawodawca wprowadza odstępstwo od zasady
równości wyrażonej w art. 32 Konstytucji RP.
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