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Szanowny Panie Przewodniczący
Z nadzieją i ostrożnym optymizmem przyjmujemy Pana deklarację włączenia się do budowy
wspólnego frontu na rzecz objęcia wszystkich funkcjonariuszy Służby Celnej zaopatrzeniowym
systemem emerytalnym. Wielokrotnie w przeszłości deklarowaliśmy i nadal opowiadamy się za
potrzebą podjęcia wspólnych działań w tym zakresie i pełnego zaangażowania wszystkich central
związkowych działających w Służbie Celnej.
Pragniemy zauważyć, iż w dniu 16 marca br. zwróciliśmy się, również do Pana
Przewodniczącego, z apelem o spotkanie, proponując połączenie naszych działań w celu
doprowadzenia do wykonania orzeczenia TK z dnia 3 marca 2015 roku i objęcia wszystkich
funkcjonariuszy Służby Celnej (bez wyjątków) uprawnieniami emerytalnych na takich samych
zasadach, jak np. w Policji czy Straży Granicznej. Z niezrozumiałych dla nas powodów apel ten
pozostał wówczas bez odpowiedzi z Pańskiej strony. Ponadto przy naszym pełnym zaskoczeniu - bez
jakichkolwiek racjonalnych przyczyn - zostaliśmy wówczas obrzuceni inwektywami i pomówieniami.
Zmianę Pańskiego stanowiska i zawarte w Pana wystąpieniu zrozumienie, jak wielkie
znaczenie
ma
ścisłe
współdziałanie
związków
zawodowych
w
chwili,
gdy
w Ministerstwie Finansów prowadzone są daleko zaawansowane „reformatorskie” prace stwarzające
realne zagrożenie podziału naszej formacji oraz prace nad nowym kształtem administracji skarbowej
uznajemy za krok we właściwym kierunku.
Pańską deklarację współpracy odczytujemy, jako poparcie złożonego w Sejmie
z inicjatywy naszych związków projektu zmian do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb
mundurowych. Projekt ustawy zmieniającej jest w istocie prosty i w pełni czytelny a poparcie dla
naszej inicjatywy otrzymujemy przez cały czas z różnych stron - w tym również od członków Pana
Związku. Każdy dzień bezproduktywnej dyskusji w tej kwestii, oddala nas od uzyskania
zamierzonego rezultatu i grozi niepotrzebnymi podziałami w naszej formacji.
Od dwóch lat budujemy nieprzerwanie wśród decydentów wizerunek Służby Celnej, jako
jednolitej i niepodzielnej formacji. W tym celu prowadzimy też intensywne rozmowy z politykami między innymi z większością parlamentarną w Sejmie - dla uzyskania poparcia naszego, mamy
nadzieję wspólnego, projektu emerytur mundurowych, rezultatem których jest zaproszenie z dnia
2 kwietnia 2015 (w załączeniu) na wspólne posiedzenie połączonych Prezydiów Komisji Finansów
Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny w celu omówienia realizacji wyroku TK.
Against all odds - proponujemy Panu spotkanie w dniu, w którym w Sejmie ma się odbyć
spotkanie Prezydiów Komisji Sejmowych w wyroku TK.
Wesołych Świąt!
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