Związki Zawodowe w Służbie Celnej

Ogólnokrajowy Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny
Warszawa - dnia; 5 kwietnia 2012 r.

Ks. Marcin Iżycki
Dziekan Służby Celnej
Szanowny Księże Dziekanie ,
Związki Zawodowe w Służbie Celnej
uznają za wskazane i konieczne
powiadomienie Dziekana Służby Celnej i za Jego pośrednictwem Kapelanów Służby Celnej o
wydarzeniach, które obecnie mają miejsce w naszej Służbie. Chcemy, żeby informacja pochodziła
bezpośrednio od celników obawiając się szeregu niedopowiedzeń czy nawet przekłamań.
W związku z nie wywiązywaniem się Rządu RP z pisemnych zobowiązań i wielokrotnie składanych
celnikom obietnic objęcia Służby Celnej jednolitym systemem emerytalnym służb mundurowych,
w dniu 12 kwietnia 2012 r. związki zawodowe skupione w Ogólnopolskim Międzyzwiązkowym
Komitecie Protestacyjnym ogłosiły ogólnokrajową akcję protestacyjną.
W sposób pokojowy i zgodny z obowiązującym prawem, w imieniu wszystkich funkcjonariuszy
Służby Celnej, przypomnimy rządzącym o zobowiązaniach i obietnicach.
Nie oczekujemy dodatkowych „przywilejów” ( tak to kreują media) , nie narażamy skromnego
budżetu państwa na dodatkowe wydatki ( tak to próbuje przedstawiać z przyczyn politycznych
minister finansów ) – chcemy równego traktowania służb mundurowych w państwie prawa, które
to służby z uwagi na rygory i częściowe ograniczenie praw obywatelskich na takie traktowanie
zasługują.
W ramach przyjętego harmonogramu akcji protestacyjnej w dniu 17 kwietnia br. w Warszawie,
przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów o godz. 11:00 organizujemy Kolumnę Milczenia. Chcemy,
w dniu posiedzenia Rady Ministrów, przypomnieć Rządowi RP jego obowiązki wobec celników.
Swoją milczącą obecnością , przypomnimy, że obietnic trzeba dotrzymywać a słowo dane polskim
celnikom jest wiążące.
Brak reakcji Rządu RP spowoduje dalszą eskalację protestu. W sposób zgodny z prawem będziemy
prowadzić akcję protestacyjną do skutku.
Akcja protestacyjna i zgłaszany postulat dotyczy wszystkich funkcjonariuszy celnych – liczymy na
wsparcie Księdza Dziekana i Księży Kapelanów – zapraszamy do udziału w Kolumnie Milczenia w
dniu 17 kwietnia 2012 r. przed KPRM.
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