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SŁUŻBA CELNA
Barbara Smolińska - Przewodnicząca Zrzeszenia ZZ SC,
Jacek Staniszewski - Przewodniczący Federacji ZZ SC,
Sławomir Siwy - Przewodniczący ZZ Celnicy PL
Paweł Ślęzak - Przewodniczący ZZ SNPiA

Szanowna Koleżanko, Szanowni Koledzy !
Ostatnie wydarzenia związane z konsultacjami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o
zaopatrzeniu emerytalnym … uświadomiły nam wszystkim, że Rząd RP nie zamierza realizować
obietnic związanych z objęciem funkcjonariuszy celnych systemem emerytalnych służb
mundurowych. Naocznie przekonaliśmy się, że obietnice i zobowiązania są kłamstwem i oczywistą
manipulacją.
Uważamy, że centrale związków zawodowych działające w Służbie Celnej muszą
dzisiaj odpowiedzieć na dwa pytania:
- czy zaistniała sytuacja wymaga przeprowadzenia wspólnego, realnego i legalnego
protestu w Służbie Celnej ?
- czy przewodniczący central związkowych są w stanie wziąć na siebie kolegialną
odpowiedzialność przygotowania i przeprowadzenia protestu w Służbie Celnej ?
NSZZ „Solidarność” na te pytania odpowiada - TAK !
Zdajemy sobie sprawę z ustawowych ograniczeń związanych z prawem do
strajku i działalności zakłócających normalną pracę urzędu - ale uważamy, że istnieją inne, legalne
sposoby na zwrócenie uwagi rządzącym, że dalsze oszukiwanie celników jest niemożliwie i spotyka
się ze zdecydowaną reakcją naszego środowiska. Wspólnie możemy opracować legalne ramy takiego
protestu i przekonać do udziału w nim znaczącą liczbę funkcjonariuszy celnych.
Uważamy, że pojedyncze inicjatywy ( ważne i pożądane ! ) nie mają realnych szans powodzenia –
tylko wspólne zdecydowane działania mogą jeszcze zmienić decyzje Rządu RP w tej sprawie.
Dalsze pisanie pism, apeli i wezwań strony Rządowej do dialogu – uznajemy za nieskuteczne.
Niestety w kuluarach rozmów z władzami dochodzi już do drwin z naszej grupy zawodowej. Ostatnio
słyszeliśmy określenie „Papierowy Tygrys” wypowiedziane z lekceważącym machnięciem ręki papierowy bo poza pisaniem dziesiątek papierowych wezwań i stanowisk, nic realnego nie potrafimy
uczynić aby zmienić to co winno być zmienione.
Oczekujemy od Was jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na postawione wyżej
pytania. Rozumiemy, że w tak ważnej sprawie niezbędne jest zasięgnięcie opinii Zarządów Waszych
Związków – dlatego oczekujemy na odpowiedź do poniedziałku 19 marca 2012 roku.
Biorąc pod uwagę pewne zdezorientowanie funkcjonariuszy celnych zaistniałą sytuacją uznajemy,
że powyższe pytania należy postawić publicznie i publicznie na nie odpowiedzieć. Brak odpowiedzi
uznamy za niechęć do podjęcia wspólnych, zdecydowanych i „niepapierowych” działań.
z poważaniem :

