Związki Zawodowe w Służbie Celnej
Ogólnokrajowy Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny
Warszawa - dnia; 04 kwietnia 2012 r.

Zakładowe Organizacje Związkowe
Regionalne Międzyzwiązkowe Komitety Protestacyjne

Realizując postanowienia przyjętego w dniu 21 marca br ramowego
harmonogramu działań protestacyjnych, Prezydium OMKP informuje, że Kolumna Milczenia będzie
zorganizowana w dniu 17 kwietnia 2012 roku od godziny 11:00 do godziny 13:00 pod
budynkiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Warszawa ; Al. Ujazdowskie .
W celu sprawnej organizacji Kolumny Milczenia zbiórka od godziny 10.30 pod budynkiem KPRM .
Funkcjonariuszy celnych uczestniczących w Kolumnie Milczenia obowiązuje umundurowanie
służbowe ( marynarka , spodnie/spódnice, nakrycie głowy, koszule w kolorze miętowym )
– z czarną wstążeczką na lewej klapie marynarki.
Nie zabieramy żadnych flag ,znaczków czy też akcesoriów nagłaśniających .
W związku z prawidłową organizacją akcji Zakładowe Organizacje Związkowe lub członkowie
prezydiów RMKP:
1. Organizują logistycznie wyjazd z danej Izby Celnej ( autokar ,powiadomienie
funkcjonariuszy o miejscu i godzinie wyjazdu ) ,
2. Wyznaczają osoby porządkowe odpowiedzialne za reprezentację swojej Izby ( dane tych
osób należy podać do Prezydium OMKP najpóźniej do dnia 11 kwietnia - ok. 3 osoby z
każdego autokaru) . Tzw Porządkowi muszą mieć widoczne oznaczenie
napis
„Porządkowy Imię Nazwisko”- przypięty do munduru .
3. Dane dotyczące ilości osób deklarujących udział w Kolumnie Milczenia z każdej Izby
Celnej Prezydium RMKP przekazuje do Prezydium OMKP do dnia 13 kwietnia 2012 roku.
4. Przypominamy ,że w dniu wyjazdu do Warszawy na organizowaną Kolumnę Milczenia
należy zabrać i na miejscu zbiórki przekazać członkom Prezydium OMKP pisma do
Premiera wraz z podpisami .
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