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FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY SŁUŻBY CELNEJ

          CZŁONKOWIE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO CELNICY PL

Koleżanki i Koledzy!

W związku z wyborem po raz trzeci na Przewodniczącego ZZ Celnicy PL pragnę Wam

wszystkim bardzo serdecznie podziękować za zaufanie jakim mnie obdarzyliście.

Jednocześnie zapewniam Was, że staram się jak najlepiej reprezentować Związek i całe

środowisko zawodowe i wkładać w to maximum siły i energii. Jest to dla mnie także wielki

zaszczyt.

Przed Nami decydujące chwile.

Wszyscy  z  zapartym  tchem czekamy na  rozstrzygnięcie  w  sprawie  obywatelskiego

projektu  ustawy  –  Druk  nr  30.  Ministerstwo  Finansów  od  01  lutego  liczy  w  tej  sprawie

wyimaginowane miliony, nie chcąc sięgnąć po miliardy, które leżą dosłownie na ulicy.

Chcemy  w  spokoju  i  z  pełnym  zaangażowaniem  wypełniać  złożone  Ślubowanie  i

wiernie służyć Ojczyźnie, dbać o godność i honor funkcjonariuszy. Chcemy być skuteczni w

realizowaniu zadań. Chcemy skutecznie zwalczać szarą strefę.

Niejasne działania wokół projektu obywatelskiego uniemożliwiają Nam powyższe. 

Tak  jak  wskazaliśmy  w  uzasadnieniu,  projekt  jest  pierwszym  krokiem  ku  pełnej

profesjonalizacji SC. Nie możemy biernie przyglądać się temu jak ktoś bez merytorycznego

uzasadnienia blokuje projekt,  gdyż wzmocnienie SC, wpłynęłoby na wzrost stopy życiowej

wszystkich  Rodaków,  jak  również,  oczywiście  po  wykonaniu  kolejnych kroków prawnych,

okazałoby się, że Polska nie ma problemów z deficytem budżetowym!

Projekt obywatelski jest warunkiem sine qua non do dalszych reform prowadzących do tego.

Od lat jednak, jakieś bliżej nieokreślone lobby, blokuje ten kierunek, blokuje rozwój Polski, nie

daje  SC  odpowiednich  narzędzi  prawnych.  Rozmawiamy  o  tym  z  Posłami  KP  Prawo  i

Sprawiedliwość od kilku lat i nasza argumentacja spotkała się ze zrozumieniem w Parlamencie.

Będziemy w interesie publicznym dialog ów kontynuować. 
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Jeżeli nie teraz to już nigdy, urzędnicy którzy wprowadzają w błąd Ministra Finansów i

Wiceministrów, tworzą luki prawne, piszą prawo pod szarą strefę i blokują możliwości pełnego

rozwoju Polski - nie będą odsunięci.

Obecny w dniu 24.02.2016r. na Zjeździe Związku Pan Minister prof. dr hab. Konrad

Raczkowski powiedział, że poszukuje w budżecie 4 mld zł. I uzyskał od Delegatów odpowiedź,

gdzie może je pozyskać. Ten sam Resort zaplanował na przyszły rok pozyskanie 15 mld zł z

uszczelnienia całego systemu podatkowego. 

Kwota  ta  jest  krytycznie  niska,  gdyż  tyle  to  można  uzyskać  tylko  w  samych  wyrobach

akcyzowych, hazardzie i zewnętrznej granicy UE. Te 15 mld zł to także zaledwie 10% całej

luki podatkowej.

Proszę Was o zaangażowanie we wszystkie działania jakie będą przez Nasz Związek

rekomendowane. Wiem, że wielu z Was postuluje bezzwłoczne przystąpienie do najbardziej

radykalnych działań. Proszę Was jednak o cierpliwość, gdyż musimy stopniować harmonogram

postępowania. Poza tym, na dzień dzisiejszy mamy pozytywne stanowisko Ministra Finansów

wyrażone na piśmie. Proszę także, co jest niezwykle ważne, aby osoby te nie kontestowały

innych proponowanych inicjatyw i brały w nich czynny udział. 

Już  dzisiaj  proszę  o  przesyłanie  na  mojego  maila  -  slawomir.siwy@celnicy.pl

propozycji  aktywności  środowiska  zawodowego,  jakie  Waszym  zdaniem  należy  już

wdrożyć, jak również w sytuacji braku realizacji ww. postulatów.

Pomysły te  przekażę  do  organów statutowych Związku i  obiecuję,  że  każdy z  nich

zostanie szczegółowo przeanalizowany.

Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję i  proszę o wsparcie  i  zaangażowanie całego
środowiska zawodowego

CELNIKU ZDEKLARUJ SIĘ!

        Z celniczym Pozdrowieniem:
                                                                                                       Sławomir Siwy
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