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ZZ Celnicy PL – 85/16

KOMUNIKAT 

PROTEST SŁUŻBY CELNEJ 

Zarząd Główny ZZ Celnicy PL informuje,  że 13 maja 2016 r.  w godz. 12:00-14:00
przed Ministerstwem Finansów odbędzie się  największa w historii  Służby Celnej  PIKIETA
funkcjonariuszy celnych i pracowników Służby Celnej. 

Pikieta odbędzie się pod barwami narodowymi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Służba Celna protestuje przeciwko działaniom Ministerstwa Finansów ingerującym w obszar
ustawowych zadań Służby Celnej. Działania te przyniosą przede wszystkim negatywne skutki
dla  Kraju,  budżetu  i  bezpieczeństwa  obywateli,  a  ponadto  są  sprzeczne  z  programem  i
zapewnieniami Prawa i Sprawiedliwości oraz Prezydenta RP. 

1.  Minister  Finansów  dąży  do  demontażu  Służby  Celnej  poprzez  utworzenie  Krajowej
Administracji  Skarbowej  mimo,  że  Prawo  i  Sprawiedliwość  wykreśliło  tę  koncepcję  ze
swojego programu. Dzieje się to w sytuacji,  gdy kontekst międzynarodowy wymaga wręcz
wzmocnienia ochrony granic, tak jak wzmacniane są inne służby stanowiące część systemu
bezpieczeństwa naszego Kraju. 

2.  Minister  Finansów nie  podjął  zapowiadanych  przez  Prawo i  Sprawiedliwość  działań  w
kierunku  uszczelnienia  systemu  podatkowego,  marginalizacji  szarej  strefy  i  przestępczości
zorganizowanej  działającej  w  sferze  zadań  Służby  Celnej.  Poważne  zjawiska  patologiczne
dotyczą  hazardu,  branży  paliwowej,  spirytusowej,  wyrobów  tytoniowych,  własności
intelektualnej; coraz większym zagrożeniem staje się przemyt. Przestępczość kwitnie, oszuści
czują  się  bezkarni,  naruszane  są  zasady  zdrowej  konkurencji,  narażane  jest  na  szwank
bezpieczeństwo obywateli. Gigantyczne, miliardowe straty ponosi Skarb Państwa. 

3.  Minister  Finansów  neguje  projekt  obywatelski  -  druk  sejmowy nr  30  -  a  tym  samym
zaprzecza  także  słowom  Pana  Prezydenta  o  traktowaniu  z  szacunkiem  projektów
obywatelskich,  jak  również  działa  wbrew  zapewnieniom  Klubu  Parlamentarnego  Prawo  i
Sprawiedliwość, który podczas rozprawy w Trybunale Konstytucyjnym i w Parlamencie już po
ogłoszeniu  wyroku  TK  sygn.  K39/13  popierał  objęcie  wszystkich  funkcjonariuszy  Służby
Celnej zaopatrzeniowym systemem emerytalnym. 
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Pikieta, którą przeprowadzimy w najbliższy piątek, ma zwrócić uwagę Ministerstwa Finansów
na  rolę,  jaką  pełni  Służba  Celna  w  Naszym  Kraju.  Zadania,  które  realizujemy w  służbie
Ojczyzny,  mają  fundamentalne znaczenie  dla  bezpieczeństwa obywateli,  a  nasz protest  jest
wyrazem odpowiedzialności Służby Celnej za dobro i przyszłość 

Sławomir Siwy

Przewodniczący  
ZZ Celnicy PL
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