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Funkcjonariusze SłuŜby Celnej !
KoleŜanki i Koledzy !

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym słuŜb
mundurowych. Dla wszystkich celników nie jest tajemnicą, Ŝe to dla nas ostatnia szansa by
obietnice Rządu RP zostały spełnione i funkcjonariusze celni zostali, na równi z
funkcjonariuszami innych słuŜb mundurowych, objęci spójnym i jednolitym systemem
emerytalnym.
W dniu 12 marca br. NSZZ „Solidarność” w SłuŜbie Celnej zwrócił się do
przedstawicieli innych związków zawodowych z prośbą o ocenę sytuacji i przedstawienie
jednoznacznych opinii w sprawie wspólnych i realnych działań – czekamy na odpowiedź.
Dzisiaj zwracamy się do Was z apelem o wspólne i solidarne działania.
Nawet najlepsze inicjatywy i determinacja wszystkich związków zawodowych będą mało
skuteczne bez Waszej akceptacji i wsparcia. Tylko wspólnie moŜemy osiągnąć cel, którym dzisiaj
jest objęcie funkcjonariuszy celnych systemem emerytalnym słuŜb mundurowych.
UwaŜamy, Ŝe postawa zachowawcza i konformistyczna jest dzisiaj nie do przyjęcia !
Nie moŜna , patrząc na działania innych, siedzieć w domu, w ciepłych bamboszach i nucić pod
nosem „…. a ja z daleka bo tak lepiej i w razie czego nie tracę nic”
Dlatego apelujemy :
• włączcie się z pełnym zaangaŜowaniem w sprawy i wszystkie działania inicjowane przez
związki zawodowe w SłuŜbie Celnej,
• wymuszajcie na przedstawicielach związków zawodowych w Waszych izbach celnych
realne działania i pełne zaangaŜowanie w sprawę,
• domagajcie się od Waszych przedstawicieli pełnej informacji dotyczącej ich działań,
• przedstawiajcie Waszym przedstawicielom własne inicjatywy i pomysły, oczekując od nich
wsparcia i ochrony,
• zachęcajcie koleŜanki i kolegów do współdziałania,
• nie dajcie się zastraszyć i zniechęcić,
• nie ulegajcie złudnym obietnicom, demagogii i manipulacji, które w ostatnim czasie są na
porządku dziennym,
• czytajcie na bieŜąco informacje zamieszczane na stronach internetowych naszej grupy
zawodowej - tylko dla Was te strony są prowadzone, tylko bieŜąca informacja pozwoli Wam
na podejmowanie własnych i niezaleŜnych decyzji.
Taka postawa i zrozumienie dla wspólnej sprawy moŜe mieć wpływ na przyszłość naszej grupy
zawodowej – słuŜby mundurowej jaką jest SłuŜba Celna. Cel jest wspólny, tylko razem moŜemy
go osiągnąć i razem być z tego dumni.
Jest dla nas rzeczą oczywistą, Ŝe nikt dzisiaj nie moŜe zagwarantować powodzenia
naszych starań – nawet jeŜeli przegramy, jutro będziemy mogli sobie uczciwie powiedzieć zrobiliśmy wspólnie wszystko co było moŜliwe w tej sprawie !
z powaŜaniem :

ZAWSZE W OBRONIE TWOICH PRAW

