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Związek Zawodowy
Celnicy PL Nysa, dnia  06.10.2015r.

ZZ Celnicy PL - 95/15

Pani Małgorzata Kidawa-Błońska

Marszałek Sejmu RP

Szanowna Pani Marszałek

Stosowanie do treści art.95 ust.2 Konstytucji RP, w związku z protestem Służby Celnej

w dniach od 05.10. do 08.10.2015r. pod Sejmem RP wraz z innymi służbami mundurowymi

oraz wobec braku odpowiedzi Prezesa Rady Ministrów na postulaty Służby Celnej przekazane

podczas Pikiety pod KPRM w dniu 23 lipca 2015r., wnioskujemy o wyegzekwowanie od Rady

Ministrów merytorycznego odniesienia się do poniższych zarzutów:

 przeprowadzona  w  latach  2009-2011  modernizacja  Służby  Celnej  doprowadziła

zdaniem świata  nauki  do  „dysfunkcji  administracji” –  dr  A.Halicki,  ”uwłaszczenia

stanowisk i degradacji wiedzy i umiejętności” - prof. dr hab. K.Raczkowski. Niektórzy

naukowcy porównują  wręcz  procesy wdrażane w ramach modernizacji  m.in.  proces

wartościowania do „Afery Rywina” - inż. dr M.Lewandowski. W pełni należy zgodzić

się z ww. tezami;

 w  ostatnich  latach  nastąpił  olbrzymi  rozrost  szarej  strefy  w  sferze  hazardu,  paliw,

wyrobów spirytusowych, wyrobów tytoniowych;

 wbrew deklaracjom Premiera RP z września 2011, nie objęto funkcjonariuszy Służby

Celnej zaopatrzeniowym systemem emerytalnym i nie wykonano wyroku TK z dnia 3

marca 2015r. sygn. K39/13;

 wprowadzono liczne procedury „ułatwiające przemyt” i wyłudzenia VAT; 

 realizowane są cele polityczne i wdrażane cele zaczerpnięte z biznesu co odbywa się

kosztem  ustawowych  zadań  formacji,  lekceważąc  bezpieczeństwo  Funkcjonariuszy,

koszty i zagrożenie odszkodowawcze wobec Skarbu Państwa;

 ukierunkowano  działania  S.C.  na  małe  polskie  rodzinne  firmy  z  jednoczesnym

zapewnieniem praktycznie pełnej swobody firmom z udziałem kapitału zagranicznego

oraz  osobom  działającym  w  szarej  strefie,  wobec  których  działania  S.C.  stały  się

nieadekwatne do potrzeb;
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 stanowieniem  prawa  i  jego  interpretacją  w  Ministerstwie  Finansów  oraz  metodami

zarządzania S.C. praktycznie wyniszczono niektóre sektory polskiego przemysłu np.

przemysł gorzelniczy i spowodowano „ucieczkę” odpraw z Polski;

 nie wykonano zobowiązania Rządu RP z dnia 30 stycznia 2008r.;

 realizacja  celów  i  wytyczne  Ministerstwa  Finansów  uczyniła  z  wielu  niewinnych

podatników przestępców. 

Jesteśmy  służbą  mundurową  zhierarchizowaną  i  mamy  obowiązek  wykonywać

polecenia  przełożonych,  jednak  funkcjonariusze  celni  stanowczo  przeciwstawiają  się  ww.

polityce Ministerstwa Finansów.

Na taką politykę nakłada się szereg patologii. Przykładem jest kumoterstwo i nepotyzm

przy  podziale  publicznych  środków,  np.  wypłacanie  nagród  Dyrektorom  Izb  Celnych  w

wysokości blisko 50 tys. zł, tj. wyższej niż otrzymują Wicemarszałkowie Sejmu RP.  Miliony

Polaków  zarabiają  mniej  w  ciągu  całego  roku.  Ponadto  utajniono  wysokość  nagród  dla

Dyrektorów Departamentów w Ministerstwie Finansów. Inny przykład to awanse Dyrektorów

Izb,  w  których  funkcjonariusze  informowali  o  największej  skali  nieprawidłowości  czy

tworzenie  fikcyjnych  komórek  organizacyjnych  pod  prywatne  interesy.  Tego  rodzaju

patologicznych działań jest wiele i nie sposób ich nawet wymienić. 

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca br. podczas Pikiety pod KPRM wręczyliśmy pismo adresowane do Pani

Premier Ewy Kopacz zawierające ww. postulaty.  Zamiast odpowiedzi otrzymaliśmy jedynie

pismo z Ministerstwa Finansów, z zarzutami o podtekście  politycznym. Odpowiedzi  takiej,

odwołując  się  jedynie  do  swoich  subiektywnych  odczuć  udzielił  Jacek  Kapica,  który  jest

odpowiedzialny  za  wyżej  opisane  nieprawidłowości,  a  przez  media  i  przedsiębiorców

określany jest „Katem polskich firm”, co nie wymaga dalszego komentarza.

Ponieważ  taka  odpowiedź  władzy  wykonawczej  jest  spowodowana  brakiem

merytorycznych argumentów obalających ww. fakty, powstałych wyłącznie na skutek działań

Rządu  RP,  jak  również  zwróciło  się  do  nas  wielu  Przedsiębiorców,  którzy  potwierdzają

i solidaryzują się z naszymi postulatami, niezbędne jest wykonanie funkcji kontrolnej Sejmu

wobec władzy wykonawczej przewidzianej w Konstytucji RP. 

 Z poważaniem
Sławomir Siwy

Przewodniczący 
ZZ Celnicy PL
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