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Byli funkcjonariusze i pracownicy KAS
Byli funkcjonariusze i pracownicy Służby Celnej
Koleżanki i Koledzy!

Związek Zawodowy Celnicy PL uprzejmie informuje, że składka członkowska dla
rencistów i emerytów oraz zwolnionych z Krajowej Administracji Skarbowej ustalona została
na poziomie 50% stawki określonej dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz
pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, czyli na poziomie 7,50zł.
Prosimy o regulowanie niższej stawki od miesiąca grudnia br.
Jeżeli ktoś wpłacił już wyższą składkę za miesiąc grudzień, może pominąć jedną opłatę w
miesiącu styczniu i następnie od lutego uiszczać składkę 7,50zł.
Pragniemy, by emeryci i renciści oraz byli funkcjonariusze i pracownicy korzystali z
prawa do zrzeszania się w strukturach, z którymi dla wielu, wiąże się na pewno, bardzo duży
sentyment. Mamy tutaj na myśli tradycje Służby Celnej i wcześniej administracji celnej.
Chcemy też integracji środowiska emerytów i rencistów Służby Celnej i KAS oraz
weteranów i osób zasłużonych dla formacji.
Planujemy organizowanie spotkań integrujących ww. środowiska i innych atrakcji
wynikających z przynależności, o których sami także zdecydujecie w przyszłości.
W celu realizacji powyższego prosimy o zgłoszenia wszystkie osoby chętne do
włączenia się w ww. plan, poprzez zgłoszenia na maila zz.celnicypl@gmail.com do końca roku
2018 wraz z deklaracją członkowską, którą załączamy. Członkowie Związku, którzy chcą
zadeklarować się w ww. strukturze, nie muszą wysyłać nowej deklaracji członkowskiej.
Wystarczy, że zgłoszą się na wyżej wskazany e-mail, aby móc być informowanym na bieżąco o
planowanych wydarzeniach i działaniach.
Następnie, w miesiącu styczniu 2019r. zorganizujemy spotkanie w Warszawie, celem
założenia Sekcji EMERYTÓW I RENCISTÓW oraz osób zwolnionych ze Służby Celnej i
KAS, byłych funkcjonariuszy i pracowników. Nie przewidujemy członkostwa dla osób
prawomocnie skazanych za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe ścigane
z oskarżenia publicznego.
Liczymy, że będzie to silna i prężnie działająca organizacja.
Zał. deklaracja członkowska dla emerytów i rencistów oraz osób zwolnionych ze S.C. i KAS
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