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Ucywilnieni funkcjonariusze celni

Koleżanki i Koledzy!
Związek Zawodowy Celnicy PL załącza wzór pozwu w sprawie o wydanie świadectwa
służby z prośbą o samodzielne składanie w Sądach przez wszystkich ucywilnionych
funkcjonariuszy. Jeżeli będzie to akcja masowa, to ministerstwo będzie skłonne do dalszych
ustępstw w sprawie osób ucywilnionych.
Proszę następnie o podawanie terminów wyznaczanych rozpraw, abyśmy mogli pomóc i
przypilnować kilku pierwszych pilotażowych wokand.
Na pomoc prawną w sprawach pilotażowych mogą liczyć w pierwszej kolejności członkowie
związku, ale prosimy o zgłoszenia, także osób niezrzeszonych, byśmy mogli ocenić wagę danej
sprawy dla ogółu i nie wykluczamy pomocy także w takich sytuacjach.
Po wydaniu świadectwa służby, będziemy wnosić pozwy o wypłatę odprawy.
Taki pilotaż już podejmujemy. Prosimy o zgłoszenia osób ucywilnionych, które mają już
świadectwo służby, bowiem chcemy także pomóc w kilku pierwszych sprawach pilotażowych
o odprawę.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że związek i adwokat nie będzie już uczestniczył
w rozprawach w WSA i NSA z trzech pierwotnie obranych dróg prawnych o „przywrócenie do
munduru”, gdyż NSA wydał już setki Postanowień i także utrzymał tą linię w wyrokach, po
rozprawach, na których byliśmy i walczyliśmy w NSA. Jeszcze tylko w styczniu spróbujemy
powalczyć, ale generalnie na tych drogach prawnych mamy już ukształtowane orzecznictwo.
Informowaliśmy o tym od samego początku w komunikatach, że będziemy pilnować tylko
pierwszych wokand, aż do utrwalenia linii orzeczniczej.
Prosimy natomiast o podawanie terminów rozpraw przed WSA, osób ucywilnionych, w
sprawach o wydanie decyzji zwalniającej ze służby, bo taką drogę prawną także
zainicjowaliśmy i na tej drodze prawnej wciąż należy walczyć.
Jednocześnie informujemy, że pilotażowo podejmiemy kilka spraw przed Sądami Pracy, skoro
NSA uznał się za niewłaściwy, to Sąd Pracy może podejmie temat ponownie. Nawet jeśli uznał
się wcześniej za niewłaściwy i wyrok jest prawomocny.
Przypominamy także o konieczności wnoszenia spraw przed ETPCZ, gdzie mamy 6-o
miesięczny termin, gdyż nie możemy ryzykować, czy odmowa rozpatrzenia sprawy przez NSA
nie będzie uznana za wyczerpanie drogi prawnej w Polsce – vide poprzednie komunikaty na ten
temat.
Pozdrawiam:
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
Sławomir Siwy
Związek Zawodowy- Celnicy PL
Adres dla doręczeń: 48-300 Nysa ul. Otmuchowska 50
e-mail slawomir.siwy@celnicy.pl, tel: 668-438-041

