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Związek Zawodowy
Celnicy PL Nysa, dnia  12.10.2015r.
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FUNKCJONARIUSZE I PRACOWNICY SŁUŻBY CELNEJ

Koleżanki i Koledzy.

Związek Zawodowy Celnicy PL pragnie serdecznie podziękować funkcjonariuszom i
pracownikom z wielu jednostek organizacyjnych Służby Celnej, którzy odpowiedzieli na nasz
Apel i licznie stawili się na Pikiecie pod Sejmem RP w dniu 08.10.2015r. i byli także obecni w
miasteczku namiotowym w dniach od 05.10 do 08.10.2015r.

Miasteczko  namiotowe  oraz  Pikieta  jest  kontynuacją  działań  z  lipca  br.  jakie  nasz
Związek  podejmuje  wspólnie  ze  Związkami  Zawodowymi  Służb  Mundurowych
wymienionymi w Petycji do Pani Marszałek Sejmu RP.
Ciężar uczestnictwa w tych wydarzeniach Służba Celna jest w stanie udźwignąć tylko dzięki
czynnemu wsparciu ZZ Celnicy PL przez przeszło już 2500 funkcjonariuszy i pracowników,
którzy złożyli deklaracje członkowskie do naszej Organizacji.
Dzięki  temu oraz  dzięki  ww.  współpracy uczestniczyliśmy w tych niezwykle  ważnych dla
Naszej Służby wydarzeniach. Oto co wydarzyło się w tych dniach i co uzyskaliśmy:
1. Podczas spotkania w Klubie SLD w Sejmie w obecności Przewodniczącego Pana Leszka
Millera,  Pana  Posła  Sławomira  Wziątka  i  Pani  Katarzyny  Piekarskiej  -  Pan  Poseł  Artur
Ostrowski przedstawił projekt emerytur celnych jako działania podejmowane przez Klub SLD
w sprawie emerytur celników. Wobec czego odpowiedziałem, że od dnia wyroku TK K39/13
projekt  poselski  emerytur  celnych  jest  bezprzedmiotowy i  poprosiłem o  poparcie  projektu
obywatelskiego  Druk  3985  podpisanego  przez  blisko  200  tys.  Obywateli  RP.  Wyraźnej
deklaracji  poparcia  projektu  obywatelskiego  bezpośrednio  nie  uzyskałem. Klub  SLD
odnosząc się do całej Petycji zadeklarował jednoznaczne poparcie dla postulatów Komitetu i
potwierdził,  że tak jak w tej kadencji,  o ile Lewica będzie w nowym Sejmie, będą składać
projekty popierające postulaty wszystkich służb. Obecny na Pikiecie przedstawiciel SLD Pan
Poseł  Ryszard  Zbrzyzny  poinformował,  że  jeżeli  znajdzie  się  w  Parlamencie,  złoży
ponownie  projekt  włączający  funkcjonariuszy  celnych  do  zaopatrzeniowego  systemu
emerytalnego, tożsamy z tym, który w tej kadencji Sejmu złożyło SLD i który nie wyszedł z
tzw. zamrażarki sejmowej
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2. Podczas  spotkania  w Klubie  PiS w Sejmie w obecności  Przewodniczącego Klubu Pana
Mariusza  Błaszczaka  i  Pana  Posła  Jarosława  Zielińskiego  poinformowałem  o  złożeniu  w
Sejmie projektu obywatelskiego jw. Uzyskałem odpowiedź, że projekt ten jest dobrze znany
i  że  Klub  PiS  poprze  go  w  przyszłej  kadencji,  bo  aktualna  już  właśnie  się  kończy.
Analogiczną deklarację Pan Poseł Jarosław Zieliński złożył w imieniu Klubu PiS wobec
ponad 5 tys. funkcjonariuszy i pracowników wszystkich służb mundurowych obecnych na
Pikiecie. Stanowisko Klubu PiS zostało przedstawione na Pikiecie w obecności  Pani Poseł
Beaty Mazurek, Pani Poseł Małgorzaty Gosiewskiej i Pana Posła Janusza Śniadka.
Klub  PiS  zadeklarował  także  jednoznaczne  poparcie  dla  postulatów  zgłoszonych  przez
protestujące Związki.

Związek Zawodowy- Celnicy PL 
Adres dla doręczeń: 48-300 Nysa ul. Otmuchowska 50 
e-mail slawomir.siwy@celnicy.pl, tel: 668-438-041



w w w . c e l n i c y . p l

3. Spotkania w miasteczku namiotowym z Posłami
W miasteczku namiotowym w dniach od 05.10 do 08.10. odbywały się spotkania z wieloma
Parlamentarzystami. Miasteczko odwiedził także Przewodniczący Mariusz Błaszczak z KP PiS
i Przewodniczący Leszek Miller z KP SLD.
4. Spotkanie oficjalnej delegacji Komitetu Protestacyjnego wszystkich służb z Panią Marszałek
Sejmu RP Małgorzatą Kidawą-Błońską, które miało miejsce w dniu Pikiety. Podczas rozmowy
przedstawiona została Pani Marszałek Petycja służb mundurowych oraz pismo nr ZZ Celnicy
PL – 95/15 z dnia 06.10.2015r.
Te dwa dokumenty są dostępne na  www.ce  lnicy.pl pod linkiem:

http://celnicy.pl/content.php/2636-PETYCJA-S%C5%81U%C5%BBB-MUNDUROWYCH-WR
%C4%98CZONA-PANI-MARSZA%C5%81EK

5.  W czasie  protestu został  nadany numer druku 3985 dla  obywatelskiego projektu ustawy
włączającego funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego.   W dniu
07.10.2015r.,  w przeddzień Pikiety,  Pani Marszałek zleciła  wydruk projektu dla  wszystkich
Posłów obecnej kadencji. Projekt przejdzie oczywiście na przyszłą kadencję i będzie ponownie
przekazany  wszystkim  nowym  Parlamentarzystom.  W  terminie  do  6  miesięcy  od  dnia
ukonstytuowania  się  nowego  Sejmu  musi  odbyć  się  I  czytanie  tego  projektu  -  możemy
spodziewać się tego na pierwszych posiedzeniach nowego Sejmu i musimy wszyscy być na
to przygotowani i czynnie w tych wydarzeniach uczestniczyć

W miasteczku, podczas każdej zmiany, funkcjonariuszy Służby Celnej reprezentowała
delegacja ZZ Celnicy PL jako współorganizatorzy całej akcji.

VIDEO od 7 min https://www.youtube.com/watch?v=5g3oFaQL4kE&feature=youtu.be
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W związku  z  aktualną  sytuacją,  w której  możliwość  osiągnięcia  celu  emerytur
mundurowych  dla  wszystkich  funkcjonariuszy  celnych  stała  się  najbardziej  realna  w
historii,  prosimy wszystkich funkcjonariuszy o wyrażenie poparcia  dla  obywatelskiego
projektu ustawy Druk 3985.

Wciąż  niezbędne  jest  wsparcie  ZZ  Celnicy  PL poprzez  złożenie  deklaracji  członkowskiej,
zakładanie struktur Związku i czynne uczestnictwo w organizowanych przez ZZ Celnicy PL
wydarzeniach.

Aby działania mogły być znacznie skuteczniejsze powinno być nas dużo więcej, co najmniej 6
tys. członków ZZ Celnicy PL.
Wtedy, jako silny ruch związkowy, znacznie skuteczniej zawalczymy o włączenie wszystkich
funkcjonariuszy do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego, jak również mocniej wesprzemy
działania innych służb mundurowych w realizacji złożonych postulatów, które dotyczą także
kwestii finansowo bytowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej.

Z takim gorącym apelem zwracamy się  w chwili  obecnej  do wszystkich funkcjonariuszy i
pracowników Służby Celnej.

CELNIKU ZDEKLARUJ SIĘ!

ZAŁ. 
 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

  Z celniczym Pozdrowieniem
      Sławomir Siwy

Przewodniczący 
ZZ Celnicy PL
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