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KOMUNIKAT
Zarządu Głównego Związku Zawodowego Celnicy PL
W dniu 1 czerwca 2012r. odbyło się spotkanie OMKP. Przy sprzeciwie ZZ Celnicy PL
i nieobecności przedstawiciela „Solidarności” podjęto decyzję o zawieszeniu protestu:
„W związku ze zbliżającymi się ME w Piłce Nożnej, zważywszy na niezwykle wysoką,
międzynarodową rangę EURO 2012 oraz dbając o dobry wizerunek kraju, OMKP postanawia
zawiesić czynną formę protestu. Dziękujemy wszystkim za dotychczasowy udział w
działaniach zmierzających do wprowadzenia pozytywnych zmian w S.C.”
W dniu 21 marca 2012r. Związki Zawodowe działające w Służbie Celnej powołały
Ogólnopolski Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjnego, którego zadaniem było
doprowadzenie do objęcia funkcjonariuszy celnych systemem emerytalnym na równi ze
wszystkimi służbami mundurowymi. Koordynację ogólnopolską akcją protestacyjną
powierzono demokratycznie wyłonionemu Prezydium.
Uzgodniono, iż w przypadku nie zrealizowania żądań OMKP, działania protestacyjne
miały zostać zintensyfikowane podczas EURO 2012.
Dlatego też nie możemy pogodzić się z zaistniałą sytuacją i obawiamy się
konsekwencji zaniechania działań w obranym kierunku, które mogą skutkować utratą na
zawsze szansy na zrównanie statusu Służby Celnej ze służbami mundurowymi.
Związek Zawodowy Celnicy PL nigdy nie ustąpi w działaniach zmierzających do
uregulowania ww. celu. Funkcjonariusze nie zdecydowali jednak wciąż o rozbudowie struktur
ZZ Celnicy PL, które pozwoliłyby na zindywidualizowanie działań w tym kierunku.
Aktualny pozostaje Apel Zarządu Głównego ZZ Celnicy PL do wszystkich
Funkcjonariuszy Służby Celnej z dnia 10.11.2010r. - o rzetelne wykonywanie powierzonych
zadań w celu zwiększenia wpływów budżetowych i skuteczniejszej walki z przestępczością i
nieuczciwymi przedsiębiorcami.
Nie podejmujmy jednak walki z tą częścią kadry kierowniczej, która preferuje inne cele. Takie
przypadki po prostu zgłaszajcie na mail meldunek@celnicy.pl
Przypominamy także o konieczności oszczędzania sił i zdrowia, które jak na razie
muszą nam wystarczyć do 67 roku życia, a utrata zdrowia stwarza bardzo wysokie ryzyko
zwolnienia ze służby. Od funkcjonariuszy celnych wymagana jest wysoka sprawność fizyczna i
doskonały stan zdrowia. Brak natomiast ochrony w razie utraty zdrowia w wyniku służby w
warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych.
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