Związki Zawodowe w Służbie Celnej
Ogólnokrajowy Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny
Warszawa - dnia; 02 kwietnia 2012 r.

Zakładowe Organizacje Związkowe,
Regionalne Międzyzwiązkowe Komitety Protestacyjne.

Koleżanki i Koledzy,
W związku z rozpoczętą ogólnopolską akcja protestacyjną w Służbie Celnej w celu objęcia
funkcjonariuszy celnych systemem emerytalnym na równi ze wszystkimi służbami mundurowymi,
Ogólnokrajowy Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny, realizując postanowienia przyjętego w dniu 21
marca br ramowego harmonogramu działań protestacyjnych, rekomenduje przygotowanie w izbach celnych
akcji oflagowania i plakatowania budynków Służby Celnej od dnia 12 kwietnia 2012 r.
Zakładowe Organizacje Związkowe ( RMKP ) niezwłocznie wystąpią do kierownika właściwego
urzędu z wnioskiem o umożliwienie oflagowania / plakatowania budynków administracji celnej, oddziałów
celnych i przejść granicznych oraz oznakowania czarnym kirem anten radiowych samochodów służbowych.
We wniosku należy wskazać, że proponowane działania :
- nie zakłócają pracy urzędów i sprawnego działania Służby Celnej,
- nie naruszają powagi urzędów,
- stanowią zgodne z prawem działania związków zawodowych.
W przypadku braku solidarności z naszymi działaniami i przy braku zgody dyrektorów izb
celnych na taka formę podkreślenia naszych postulatów i protestu przeciwko nierównemu traktowaniu
naszej Służby, braku realizacji uzgodnień i obietnic z lat ubiegłych - proponujemy :
- każdy funkcjonariusz celny po przyjeździe na parking izb / urzędów celnych umieszcza we
własnym samochodzie po prawej stronie, na wewnętrznej stronnie szyby, kartkę formatu A4
z czarnym napisem „PROTEST W SŁUŻBIE CELNEJ”,
- na antenie radiowej samochodu, na czas parkowania, umieszczamy czarna wstążeczkę,
- każdy funkcjonariusz do umundurowania służbowego przypina czarną wstążeczkę podkreślającą
udział w akcji protestacyjnej.
Po zakończonej służbie oznakowania należy zdjąć i zabezpieczyć do ponownego użycia w następnym dniu
służby.
Nasze wspólne działania protestacyjne, zgodne z obowiązującym prawem,
widoczne, zarówno dla władz jak i społeczeństwa.
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