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Koleżanki i Koledzy, 

Funkcjonariusze i Pracownicy  

Służby Celnej 

 

Odnosząc się do podjętych w dniu dzisiejszym przez niektórych członków  

i zwolenników ZZ Celnicy.Pl działań polegających na rozpowszechnianiu 

nieprawdziwych i niemających najmniejszego odzwierciedlenia w faktach informacji na 

temat działalności ZZ SzNPiA w zakresie objęcia funkcjonariuszy celnych 

zaopatrzeniowym systemem emerytalnym czy też udziału i roli przedstawicieli naszego 

związku w pracach doraźnego zespołu problemowego RDS ds. projektu  ustawy  

o Krajowej Administracji Skarbowej i projektu ustawy przepisy wprowadzające 

ustawę  o KAS a także prowadzonej na portalu Facebook agitacji wzywającej do 

prowadzenia kampanii SMS-owej polegającej na przesyłaniu na mój nr telefonu 

wiadomości tekstowych zawierających w treści protest wobec rzekomych działań ZZ 

SzNPiA wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec powielanych kłamstw i agresji 

skierowanej przeciwko ZZ SzNPiA i mojej osobie. Jest to już drugi atak w tym roku 

skierowany przeciwko naszemu związkowi. Tak jak za pierwszym razem tak i teraz 

można przypuszczać, że sprowokowany został świadomie, a głównymi celami tego 

ataku mogą być chociażby dyskredytacja związku za wszelką cenę i wszelkimi środkami, 

nawet kłamstwem i pomówieniami czy też próba znalezienia przyszłego „winnego” dla 

swoich ewentualnych niepowodzeń. Po raz wtóry oświadczam, iż nie aprobuję takich 

metod, uważam je za ohydne, wpisujące się jedynie w narrację kłamstwa i hejtu. Nie 

godzę się także na uzurpowanie przez jakikolwiek związek prawa do wyłącznego 

reprezentowania środowiska i próbowania decydowania, co wolno innym związkom  

a czego nie. 

Jestem zaskoczony, że w sytuacji, w której wspólnie, nie bacząc na przynależność 

związkową, walczymy o godność Służby Celnej i jedność naszego środowiska  

a współdziałanie wszystkich jest niezwykle istotne i potrzebne znalazły się osoby, 

których „stać jest” na prowadzenie działań w kierunku rozbicia tej jedności.  

Co do kwestii udziału i roli przedstawicieli naszego związku w pracach doraźnego 

zespołu problemowego RDS ds. projektu  ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej  

i projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę  o KAS, będącej przedmiotem 

szczególnego ataku wyjaśniam, iż przedstawiciele ZZ SzNPiA nie wchodzą w skład tego 

zespołu, lecz występują tam jedynie w charakterze zaproszonego obserwatora (na takiej 

samej zasadzie będzie prawdopodobnie występował na najbliższym zespole 

przedstawiciel ZZ Celnicy.Pl). Nie mają, zatem prawa do składania wniosków, a już  



 

w żadnym przypadku do zawierania i podpisywania jakichkolwiek porozumień  

(http://www.opzz.org.pl/-/kas-w-radzie-dialogu-spolecznego). 

 Koleżanki i Koledzy, w odpowiedzi na nieodpowiedzialne działania niektórych 

członków i zwolenników ZZ Celnicy.Pl a przede wszystkim w trosce o dobro Służby 

Celnej i konsolidację działań w obronie Jej honoru i dochodzenia naszych praw po raz 

kolejny zmuszony jestem do przedstawienia stanowiska ZZ SzNPiA w poruszonych 

powyżej kwestiach: 

1. Jesteśmy za objęciem zaopatrzeniowym systemem emerytalnym wszystkich 

(bez wyjątku) funkcjonariuszy służby celnej. Wspieraliśmy, wspieramy  

oraz będziemy wspierać i prowadzić działania zmierzające do uchwalenia 

„Obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu 

emerytalnym….” (druk nr 30),  

2. Jesteśmy przeciwko likwidacji Służby Celnej, jako osobnego bytu prawnego, 

3. Nie zgadzamy się na wprowadzenie KAS w oparciu o skierowany do Sejmu 

projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i projekt ustawy przepisy 

wprowadzające ustawę  o KAS. Żądamy zachowanie ciągłości zatrudnienia 

przez wszystkich funkcjonariuszy celnych i pracowników oraz 

zagwarantowanie wynagrodzeń funkcjonariuszy celnych i pracowników wraz  

z przysługującymi dodatkami na poziomie nie niższym niż otrzymywane 

przed dniem wejścia w życie ewentualnej ustawy o KAS, 

4. Jesteśmy za współdziałaniem wszystkich organizacji i central związkowych  

i wspólną koordynacją działań w zakresie dochodzenia praw nabytych  

i obrony godności i honoru Służby Celnej. 
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Przewodniczący 
Zarządu Krajowego ZZ SzNPiA  

/-/ 
  Ireneusz Grabowski 
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