Związki Zawodowe w Służbie Celnej
Ogólnokrajowy Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny
Warszawa - dnia;11 kwietnia 2012 r.

KOMUNIKAT PRASOWY
W nawiązaniu do naszej wcześniejszej informacji o utworzeniu w dniu 21
marca 2012 roku przez związki zawodowe reprezentujące funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej,
Ogólnokrajowego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego ( OMKP ) w celu objęcia funkcjonariuszy
celnych systemem emerytalnym na równi ze wszystkimi służbami mundurowymi – informujemy:
- w dniu 12 kwietnia 2012 r. rozpoczyna się w Służbie Celnej ogólnokrajowa akcja protestacyjna,
- protest rozpoczynamy od oflagowania budynków Służby Celnej.
Przez wiele lat kolejne rządy RP nie zrealizowały podpisanego w dniu 30
listopada 1998 r. ze stroną związkową Porozumienia, w którym to Rząd RP zobowiązał się do przyznania
funkcjonariuszom celnym uprawnień emerytalnych na równi z innymi służbami mundurowymi.
Nierealizowane zobowiązania pisemne Rządu RP i kolejne zobowiązania Premiera , bierność w tym
zakresie nadzorującego Służbę Celną ministra finansów powodują, że polscy celnicy czują się okłamywani,
dyskryminowani, manipulowani i lekceważeni. Kolejne plany ministerstwa finansów do dalszego
ograniczania wolności i swobód obywatelskich funkcjonariuszy celnych ( założenia do zmiany ustawy o
Służbie Celnej ) bez jednoczesnej rekompensaty uprawnieniami , powodują, że polscy celnicy mówią
DOŚĆ !
Przedstawiony w ostatnich dniach do akceptacji Rady Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o
zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych ponownie nie uwzględnia interesów funkcjonariuszy
celnych. Z przykrością zauważamy, że działania ( brak działania) ministra finansów w tej sprawie wskazują,
że nie rozumie on roli i znaczenia Służby Celnej dla interesów Polski i Unii Europejskiej.
Biorąc pod uwagę ustawowy obowiązek związków zawodowych do reprezentowania i ochrony praw
pracowniczych oraz obrony ich godności - związki zawodowe w Służbie Celnej, w sposób jednoznaczny i
stanowczy, upominają się o dotrzymanie pisemnych zobowiązań i obietnic Rządu RP.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ( z dnia 19 października 2004 r. Sygn. akt K 1/04 ) w imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej nie pozostawia wątpliwości – służby mundurowe stojące na straży interesów ekonomicznych
państwa oraz ochrony szerokorozumianego bezpieczeństwa obywateli powinny być, w państwie prawa,
traktowane jednakowo. Ustawowe ograniczenia wolności i swobód obywatelskich muszą być
rekompensowane uprawnieniami.
Jak wyżej wskazaliśmy rozpoczynamy ogólnokrajową akcję protestacyjną od oflagowania budynków Służby
Celnej – o dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.
Wszelkich szczegółowych informacji o źródle i podstawach protestu udzielają niżej podpisani członkowie
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