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Związek Zawodowy
Celnicy PL Nysa, dnia 28.09.2015r.

ZZ Celnicy PL-73/15

Funkcjonariusze i Pracownicy Służby Celnej

Koleżanki i Koledzy! 

W dniu 8 października br. w Warszawie pod Sejmem RP w godz. od 11.00 do 13.00
odbędzie się Pikieta służb mundurowych z powodu niezrealizowania Naszych postulatów przez
Rząd.

Wcześniej  w  dniach  od  5  do  8  października służby  mundurowe  rozbijają  miasteczko
namiotowe pod Sejmem RP.
Organizatorem jest Federacja ZZ Służb Mundurowych.

W  Pikiecie  i  miasteczku  namiotowym  uczestniczy  reprezentacja  Służby  Celnej.
Apelujemy do wszystkich  Funkcjonariuszy  i  Pracowników o liczny  udział  w  Pikiecie.
Jeżeli  są  chętni  do  miasteczka  namiotowego  to  oczywiście  także  zapraszamy.  Wbrew
zapowiedziom Ministerstwa nie zrealizowano wzrostu uposażenia o 150 zł. Rząd nie wypełnił
także  swojego zobowiązania  z  30 stycznia  2008r.,  w którym zobowiązał  się  do zrównania
Naszych  płac  z  funkcjonariuszami  SG,  a  jak  wiadomo  funkcjonariusze  innych  formacji
otrzymali dodatkowo 300zł, my natomiast tylko 150zł. 

Podczas Pikiety wraz z innymi Związkami ponowimy petycję o zagwarantowanie
cyklicznego rokrocznego wzrostu płac i wykonanie wyroku TK K39/13.

Jak wskazuje doświadczenie, brak Naszego zaangażowania, albo zbyt mała frekwencja, może
oznaczać brak zainteresowania władzy i opozycji Naszymi sprawami(abyśmy nie musieli mieć
potem pretensji do samych siebie, że inni otrzymali wyższe podwyżki, a my nie – dokładnie
taka sytuacja miała bowiem miejsce z ww. kwotą 300zł, którą funkcjonariusze innych formacji
otrzymali dzięki Pikiecie w tamtym czasie, na której nie było reprezentacji Służby Celnej).
Inne ZZ służb mundurowych będą popierać podczas Pikiety i w mediach Nasz postulat
dot.  wykonania wyroku TK i włączenia funkcjonariuszy celnych do systemu emerytur
mundurowych. Wciąż możemy domagać się od obecnego Rządu przyjęcia na posiedzeniu
Rady Ministrów projektu ustawy tożsamej z projektem obywatelskim złożonym w Sej-
mie, co byłoby znaczące nawet po zmianie Rządu.

Przejazd będzie refundowany. Organizują go w poszczególnych Izbach:
IC Szczecin – Krzysztof Skibiński tel.694404558
IC Rzepin – Jadwiga Kruszyna tel.693995797; M.Tomaszewski tel.781269363;
IC Wrocław – Ryszard Margas ZZFiPSCprzy IC Wrocław tel. 605391166  i Robert Potocki
tel.600830997; Marzena Dziaczkowska
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IC  Opole  –  Robert  Schneider  603525672,  Artur  Kwaśniewski  tel.600990827,  Arkadiusz
Zblewski, Andrzej Rajca 692387888
IC Katowice – Danuta Pencarska 502690297
IC Kraków – Maria Mrugała 668380349
IC Łódź – Tomasz Mazur 438274786; Wojciech Dąbrowski tel.603302090
IC Poznań – Rafał Kucharski 664139726 i Marek Begier tel 616583605
IC Przemyśl – Tomasz Ziobrowski 695162069 i Andrzej Marciniec 603937762
IC  Biała  Podlaska  –  W.  Szot  728465160  i  Zofia  Gzara  83 342  7501  lub  Andrzej  Górski
506295459 i Dariusz Nowak tel. 669997868
IC Białystok – Mariusz Piotrowicz 668597693, Krzysztof  Małaszewicz 664083085 i  Adam
Gauk tel.501082600, Rafał Dobrogowski 602872367, Kamila Dunaj 857458747;
IC  Olsztyn  –  Rafał  Markiewicz  728266268;  Piotr  Wawrzyn  505095346;  Agnieszka  Dolot
tel.506133061
IC  Gdynia  –  Ryszard  Kot  727551550,  Jarosław  Kapuścik  513197994,  Joanna  Stępień
664743488; Jacek Opara 533094887
IC Warszawa – Marta Gzik 608099810; Jolanta Haron 784371012 
IC Toruń – prosimy o samodzielne organizowanie przejazdu, a celem rozliczenia kosztów prze-
jazdu prosimy o kontakt z Przewodniczącym ZZ Celnicy PL.

Jeżeli są Urzędy lub komórki organizacyjne, z których funkcjonariusze chcieliby samodzielnie
zorganizować dojazd grupą lub w kilka osób prosimy o kontakt z Przewodniczącym pod nr tel.
668438041 celem uzgodnienia szczegółów. 
Prosimy o mobilizację wszystkich, szczególnie prosimy o wsparcie Funkcjonariuszy i Pracow-
ników Izby Celnej w Warszawie oraz z okolicznych miejscowości, które mają blisko do War-
szawy, w tym Łódź, Siedlce, Radom, Płock, Ciechanów i inne.
 
Tak jak licznie zbieraliśmy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy, tak samo licznie po-
winniśmy podejmować dalsze działania wzmacniające ten projekt.
Wielka determinacja środowiska zawodowego podczas zbierania podpisów, udowodniła Nam
wszystkim, że mamy ogromną wolę i nieugiętą wiarę w osiągnięcie celu, a to już połowa suk-
cesu. Jeżeli  tylko nie ustąpi Nasza determinacja i wykażemy konsekwencję w działaniu,  na
pewno zwyciężymy. Jesteśmy blisko celu. Nie zawiedźmy. 

Prosimy o  zgłoszenia  na  samą Pikietę,  jak  również  chętnych  do miasteczka  namiotowego.
Zgłoszenia u ww. osób w terminie do dnia 02.10.2015r. włącznie.

Na  wydarzeniach  stawiamy  się  w  umundurowaniu.  Można  zabrać  gwizdki,  syreny  itp.
Nie wolno używać petard i innych środków pirotechnicznych, nie wolno mieć ze sobą broni.

         

Pozdrawiam:
         Sławomir Siwy

Przewodniczący 
                      ZZ Celnicy PL
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