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Nysa, dnia 01.10.2018r.

ZZ Celnicy PL 68–2/18

Funkcjonariusze i Pracownicy KAS
Koleżanki i Koledzy.
Jak wiadomo, w dniu 02.10.2018r. zapowiedziano pikietę służb
mundurowych w Warszawie z udziałem pracowników MSWiA organizowaną
przez Federację ZZ Służb Mundurowych.
Informacje o przebiegu manifestacji są dostępne na stronie nszzp.pl
Związek Zawodowy Celnicy PL nie jest członkiem Federacji Służb
Mundurowych. Mimo to możemy wspólnie organizować akcje, tak jak to
miało miejsce w przeszłości np. w 2015r. Zabiegamy o to od początku
ogłoszenia protestu przez Federację SM.
Wyraziliśmy
dwukrotnie
poparcie
dla
postulatów
i
działań
protestacyjnych Federacji Służb Mundurowych
- pismo nr ZZ Celnicy PL-68/18 z dnia 18.07.2018r.
- pismo nr z ZZ Celnicy PL-68-1/18 dnia 27.08.2018r.,
na które nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
W dniu 12.09. odbyła się konferencja prasowa, na której
poinformowano kto będzie uczestniczył w manifestacji.
Naszej formacji nie wymieniono, mimo iż wcześniej wskazywano na Nasz
udział.
Jak się dowiadujemy, brak przedstawiciela Naszej formacji na
konferencji był spowodowany tym, że obecne w Federacji SM Zrzeszenie
ZZSCRP nie wykonywało Uchwał protestacyjnych Rady Federacji.
W tym stanie rzeczy, mając na uwadze, że nie zostaliśmy
wymienieni jako uczestnicy pikiety, zapytaliśmy Przewodniczącego
Federacji o możliwość udziału Naszych funkcjonariuszy i pracowników,
jeśli jest taka wola
- pismo nr ZZ Celnicy PL -63-3/18 z dnia 12.09.2018r.
W dniu 27.09.2018r. rozmawiałem z Przewodniczącym Federacji SM
Kolegą Rafałem Jankowskim. W odpowiedzi na ww. korespondencję,
uzyskaliśmy
zaproszenie
dla
kilkuosobowej
reprezentacji,
którą
oczywiście wystawiamy i będziemy obecni na manifestacji.
Niezależenie od powyższego należy dodać, że manifestacja ma
charakter publiczny i każdy funkcjonariusz może wziąć w niej udział.
Proszę o kontaktowanie się ze mną w tej sprawie, jeżeli członkowie
Związku chcą być obecni i chcą mieć zrefundowany przejazd.
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