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Koleżanki i Koledzy,
Funkcjonariusze i Pracownicy
Służby Celnej
wszyscy
Prowadzona na stronie www.celnicy.pl w temacie „Poparcie KAS wyrażone przez
ZZ podczas prac Zespołu ds. legislacji w dniu 26.02.” wczorajsza pseudodyskusja
szerząca oszczercze, nieznajdujące najmniejszego odzwierciedlenia w faktach
informacje i oceny na temat rzekomych wyrządzonych przez nas szkód, a przede
wszystkim „stanowiska” Związku Zawodowego SzNPiA (oraz innych central
związkowych) w stosunku do tzw. projektu KAS wymusza potrzebę wyrażenia pilnego
i zdecydowanego sprzeciwu wobec szerzonych na tym forum kłamstw, nienawiści
i agresji kierowanej w stosunku do wybranych central związkowych, również pod
naszym adresem.
Jesteśmy przekonani, że ten bezpardonowy, niemający
w dotychczasowych relacjach pomiędzy związkami atak sprowokowany został
świadomie, a jego jedynym celem jest dyskredytacja innych związków za wszelką cenę
i wszelkimi środkami, chociażby kłamstwem i pomówieniami. Nie aprobujemy takich
metod, uważamy je za ohydne. Nie godzimy się na uzurpowanie przez ZZ Celnicy.Pl
prawa do wyłącznego reprezentowania środowiska i próbowania decydowania, co nam
wolno a czego nie, w której organizacji można, a w której nie należy się zrzeszać. Za
haniebne uważamy, słowa wzywające do występowania z tych organizacji, które
określone zostały, jako te, które zrobią „wszystko, aby tylko się przypodobać”. Bez
komentarza pozostawiamy także słowa Pana Siwego nawołujące „do działania,
wyzerowania tych central, bo szkodzą interesom środowiska zawodowego” czy też innych
użytkowników np. o „pluciu w twarz”. Być może te „plucie w twarz” to nieznany nam
wcześniej wyrafinowany przejaw sympatii i aprobaty dla naszych działań. Jeżeli tak, to
sorry. Zagłębiając się w treść wypowiedzi rodzi się jednak naturalne pytanie, czy jest to
robione tylko po to, żeby móc „zakomunikować na najbliższym posiedzeniu Zespołu czy
na spotkaniu z kierownictwem w MF, że centrale te nikogo nie reprezentują lub, że
reprezentują tylko interesy wąskiej grupy, a interesy te nie są tożsame z interesami
Funkcjonariuszy i Pracowników S.C.”? Nie będziemy tego oceniać i próbować
odpowiedzieć na to pytanie. Po pierwsze nie chcemy, a po drugie nie musimy.
Jesteśmy zniesmaczeni, że w sytuacji, w której jedność naszego środowiska
i współdziałanie jest niezwykle istotne i potrzebne stać jest „niektórych” (w domyśle
Celnicy.Pl) na prowadzenie tego typu działań i co najgorsze w naszym przekonaniu na
prowadzenie ich na ogólnodostępnym, krajowym forum. Trudno w takiej sytuacji nie

zgodzić się ze stwierdzeniem, że zarzut o naszym działaniu na szkodę środowiska
odpiera się sam.
Koleżanki i Koledzy Zarząd Krajowy ZZ SzNPiA informuje, iż pomimo
rozpowszechniania na swój temat na stronie www.celnicy.pl powyższych informacji nie
podejmie jakiejkolwiek dyskusji i nie wpisze się w uprawianą na forum narrację
kłamstwa i hejtu. Takie działanie nie przyniosłoby nikomu korzyści, a wzmogłoby tylko
toczące się bezprzedmiotowe dyskusje i niepotrzebnie pogłębiłoby i tak istniejące
podziały. Informujemy przy okazji, że na dzień dzisiejszy Związek Zawodowy
Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy nie zajął jednoznacznego stanowiska
w sprawie utworzenia KAS. Fałszywe jest, zatem twierdzenie, że skoro w dniu 18 lutego
w Warszawie w NOT nie podpisaliśmy porozumienia oraz uczestniczymy w pracach
Zespołu ds. legislacji KAS oznacza to, że jesteśmy za bezwarunkowym wprowadzeniem
KAS. Od samego początku dostrzegaliśmy w przedkładanych (dostępnych) propozycjach
wiele błędów i zagrożeń. Część z proponowanych rozwiązań KAS budziło
i nadal budzi nasze obawy. Wypracowanie stanowiska wymaga jednak przeanalizowania
wielu czynników i informacji oraz uwzględnienia stanowisk wszystkich stron i nie może
być sformułowane bez przeprowadzenia szerokiej dyskusji. Zasadnicze stanowisko
naszego związku w sprawie KAS zostanie wypracowane podczas najbliższego
Krajowego Walnego Zebrania Delegatów w dniu 11 marca br. i bezzwłocznie przekazane
do wiadomości.
Oświadczamy także, że zgodnie ze statutem ZZ SzNPiA celem Związku i jego
ogólnokrajowych organów jest obrona praw, godności i interesów prawnych
pracowników i funkcjonariuszy celnych oraz interesów prawnych Związku a także
współuczestnictwo w kształtowaniu i realizacji zadań Urzędów. Realizując ten cel mamy
statutowy obowiązek „współdziałania z Ministerstwem Finansów i organami
administracji publicznej, kierownictwami zakładów pracy oraz innymi związkami
zawodowymi w nich działającymi”. Oznacza to, że ZZ SzNPiA nie będzie
nieodpowiedzialnie blokował inicjatyw i rozwiązań, które nie godzą w godność i prawa
pracownicze. Będzie natomiast podejmował zdecydowane działania w sytuacji, w której
godności i prawa te mogą być zagrożone.
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