Związki Zawodowe w Służbie Celnej
Ogólnokrajowy Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny
Warszawa - dnia; 24 kwietnia 2012 r.

FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNEJ

Koleżanki i Koledzy !
W dniu 17 kwietnia 2012 roku w Warszawie, przed Kancelarią Prezesa
Rady Ministrów przedstawiciele funkcjonariuszy Służby Celnej stanęli w Kolumnie Milczenia. Ponad pół
tysiąca celników pokazało determinację i zdecydowanie w dążeniu do równego traktowania wszystkich
służb mundurowych w Polsce.
O nietypowym proteście informowały wszystkie serwisy informacyjne,
wyraźnie zaskoczone, zarówno formą protestu jak i jego wzorową organizacją.
Jednym z elementów Kolumny Milczenia było przekazanie Premierowi Donaldowi Tuskowi pisma
podpisanego przez ponad 70% funkcjonariuszy celnych – pisma podkreślającego nasze żądania i
oczekiwania w zakresie zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych.
Niestety, nikt ze składu Rządu nie znalazł w sobie tyle odwagi, żeby podjąć uwagi funkcjonariuszy. Nasze
pismo, podpisane imiennie przez kilka tysięcy celników, potraktowano jak skargę i zostało ono
przyjęte przez Dyrektora Departamentu Skarg i Wniosków w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Dyrektora
Departamentu Kontroli w Ministerstwie Finansów.
Trudno znaleźć właściwe słowa do oceny tej sytuacji –
funkcjonariusze Służby Celnej wykonujący najważniejsze zadania dla interesów ekonomicznych i
bezpieczeństwa kraju i UE - zostali potraktowani jak petenci ! ! !
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Ogólnokrajowy Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny w
Służbie Celnej składa gorące podziękowania wszystkim funkcjonariuszom celnym, którzy w
tym dniu uznali, że ich obecność przed KPRM jest niezbędna i pokazali, że polscy celnicy
potrafią się wspólnie upominać o należne im prawa. Dziękujemy zakładowym organizacjom
związkowym za zebranie podpisów pod pismem do Premiera, za logistyczne przygotowanie
przyjazdu do Warszawy i pomoc w organizacji Kolumny Milczenia – dziękujemy !
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W dniu 20 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy
dotyczącej zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych. Zakłada on, że funkcjonariusze służb
mundurowych będą mogli przejść na emeryturę po 55. roku życia pod warunkiem przepracowania co
najmniej 25 lat. Projekt został przesłany do Sejmu – pierwsze czytanie zapowiedziano na dzień 26
kwietnia br.
Po raz kolejny funkcjonariusze celni zostali pominięci !
Na konferencji prasowej, po posiedzeniu Rządu, Donald Tusk w sposób celowy i cyniczny podkreślał, że
celem zmian jest ograniczenie „przywilejów”, świadomie pomijając adekwatne w sprawie słowo
„uprawnienia”. Z wypowiedzi Premiera wynika, że projekt ustawy „ ma duże znaczenie, jeśli chodzi o
poczucie sprawiedliwości” , „ przywileje są rażącą niesprawiedliwością” , - do postulatu celników brak
było odniesienia !

Niespodziewanie Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej zaznaczył , cyt : „w interesie służb mundurowych

jest raczej chronić zaproponowane zmiany w ich systemie emerytalnym, a nie narażać je na kolejną partię
debaty, która mogłaby się zakończyć niespodziewanie gorzej, a nie lepiej” – co należy odczytać, że nie
protestujcie, bo możecie mieć jeszcze gorzej. Taką wypowiedź premiera nowoczesnego państwa, w którym
protest i debata są nieodłącznymi elementami demokracji – uznajemy za skandaliczną - mimo, że nie
dotyczy ona wprost celników; u nas, w tym obszarze, już gorzej być nie może.
Rząd zadecydował o wydłużeniu wieku emerytalnego funkcjonariuszy celnych do 67 roku życia bez żadnych
konsultacji z naszym środowiskiem. Od funkcjonariuszy pozostałych służb, na których przepisy nakładają
bardzo podobne rygory i wymagania, wymaga służby do 55 roku życia i jest to wynik konsultacji.
• czy celnicy nie zasługują na traktowanie przyjęte w demokracji ?
• czy prowokowanie funkcjonariuszy do protestu jest celową taktyką Rządu ?

Koleżanki i Koledzy !
Brak realizacji zobowiązań Rządu RP wobec funkcjonariuszy celnych, arogancja
władzy, cynizm i wyrachowanie polityczne są dla nas nie do przyjęcia. Ogólnokrajowy Międzyzwiązkowy
Komitet Protestacyjny w Służbie Celnej informuje, że :
TRWA PROTEST W SŁUŻBIE CELNEJ !
Oczekujemy od wszystkich funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy nie godzą się dalsze lekceważenie i
dyskryminację w służbach mundurowych , czynnego wspierania rekomendacji w zakresie protestu
OMKP. Tylko wspólne działania spowodują, że protest będzie skuteczny. Przypominamy o kontynuacji
działań protestacyjnych :
• oflagowania budynków Służby Celnej,
• oznakowania prywatnych pojazdów w trakcie pracy ( napis ‘Protest w Służbie Celnej”, czarna
wstążeczka),
Nie ulegajmy namowom malkontentów, sceptyków czy kunktatorów, którzy chcą nas zniechęcić do
prowadzenia akcji protestacyjnej – naszymi argumentami są równe traktowania służb mundurowych i brak
dyskryminacji celników w stosunku do innych funkcjonariuszy, naszą siłą jest wspólne i solidarne działanie.
O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.
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DO WIADOMOŚCI :
1. Posłowie do Sejmu RP,
2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
3. Pan Jacek Kapica - Szef Służby Celnej,
4. Prasa, radio , telewizja, serwisy internetowe,

