Łódź, dnia 25 marca 2015r.

FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻBY CELNEJ
ZRZESZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻBY CELNEJ R.P.
ZWIĄZEK ZAWODOWY SZCZEGÓLNEGO NADZORU PODATKOWEGO I AKCYZY
nasz znak: FZZSC/11/KW/2015
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Koleżanki i Koledzy
Funkcjonariusze Służby Celnej
W imieniu trzech central związkowych działających w Służbie Celnej - to jest Federacji ZZSC,
Zrzeszenia ZZSC RP oraz ZZ SzNPiA - potwierdzamy niniejszym, że będziemy wszystkimi
dostępnymi środkami natury prawnej i wspólnie dążyć do niezwłocznego rozpoczęcia przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej prac nad złożonym w dniu 19 marca 2015r. z naszej inicjatywy, przez grupę
posłów SLD, projektem ustawy włączającej wszystkich funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy z
dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
Wzywamy w tym miejscu Przewodniczącego ZZ Celnicy.PL do powstrzymania się zarówno od
działań, jak też nieodpowiedzialnych wystąpień, które tworzą niepotrzebne podziały w naszym
środowisku i mogą opóźnić rozpoczęcie prac Sejmu nad ustawowym włączeniem funkcjonariuszy
celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego. Trzeba również zadać Przewodniczącemu
pytanie, z kim konsultował własne wnioski do Marszałka Sejmu R.P. i Przewodniczącej Podkomisji
Sejmowej w sprawie zawieszenia prac podkomisji sejmowej nad projektem ustawy - druk sejmowy
2563.
Informujemy Was ponadto, że zarówno ZZ Celnicy.PL oraz działające w Służbie Celnej organizacje
NSZZ „Solidarność”, nie odpowiedziały w terminie wyznaczonym na dzień 19 marca br. na naszą
propozycję wspólnego spotkania w dniu 23 marca 2015 roku, w celu podjęcia wspólnych działań, które
doprowadzą do skutecznej realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 roku.
Rozpoczęliśmy, więc działania w tej sprawie samodzielnie, gdyż do końca kadencji Sejmu R.P.
pozostało naprawdę niewiele czasu. Krokodyle łzy oraz hipokryzja płynąca z pisma ZZ Celnicy PL36/15, nie mogą przesłonić prawdy, że żadnej woli do współpracy ze strony tej organizacji związkowej,
po prostu nie było i nadal jej nie ma.
Jeszcze raz powtarzamy, że wspólne działania wszystkich związków zawodowych działających w
Służbie Celnej zwiększają szansę na zakończenie z powodzeniem prac ustawodawczych nad
włączeniem funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego służb
mundurowych.
Jeśli ktoś nie chce z nami współpracować - a sam uważa się za profesjonalistę - niech po prostu
przestanie nam przeszkadzać.
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