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45-323Opole
SzanownyPanie Naczelniku
ZrzeszenieZwiqzklw Zawodowych Sluzby Celnej RP wyraza stanowczy
sprzeciwwobec dzialaf Kierownictwa Urzgdu Celnegow Opolu skierowanychprzeciwko
Przewodnicz4cemuZwi4zku Zawodowego,,Celnicy PL" Koledze Slawomirowi Siwemu .
z przekazanychinformacji wynika, 2e w dniu 11 lutego 201 1 roku postanowieniemnr 38l 000uoGR-152-2/1 1 wszczgtopostQpowaniedyscyplinarneprzeciwko Koledze Slawomirowi
Siwemu w zwi4zku z publicznymi wystqpieniamiw sprawachdotyczQcychfunkcjonowania
Sluzby Celnej .
SzanownyPanie Naczelniku
sprawQzrzeszaniasiq funkcjonariuszy
Ustawa o Sluzbie celnej reguluje w ad1 '.144
celnychw zwiqzkachzawodowych ,,Funkcjonariuszemogqsiq zrzeszat w zwiqzkach
zawotlowychna zasadachokreilonych \tj ustawiez dnia 23 maja l99l r' o zwiqzkctch
zawodowych(Dz U z 20a1 r. Nr 79,poz. 854,z pdin. zm.),a zgodniez ustaw4 o zwiqzkach
zawodowychgl6wnym obowi4Tkiemzwi4zku zawodowegojest reprezentowaniei ochranapraw,
godnoscioraz interes6wmaterialnychi moralnych, zar6wno zbiorowych, jak i indywidualnych
pracownik6w i funkcjonariuszycelnych. Zgodnie natomiastz afi. 3 ustawy nikt nie mo2e
ponosii ujemnych nastQpstwz powodu przl'naleznoScido zwiqpku zawodowegolub
pozostawaniapoza nim albo wykonywania funkcji zwi4zkowej. Ustawa o Sluzbie celnej takze
nie przewiduje 2adnychograniczef wypowiedzi publicznych czy tez k4ayki Kierownictwa
/pracodawcyprzez zwiqzkowc6w bgd4cychjednoczesniefunkcjonariuszamicelnymi.
Kolega Slawomir Siwy pelni4c funkcj q Przewodnicz4cegoZwi4zkn Zawodowego ,,celnicy PL"
jest z-obligowanydo realizacji ustawowychobowi4zk6w a podejmowanez racji funkcj i dzialania
mog4 by6 w Zadnymprzypadku
ibez wzgigdu na ich ocengprzez Kierownictwo/pracodawcE)nie
przyczyn4stosowaniawobec niego reperkusjiPostawionew przedmiotowym postgpowanlu
jako
iy..ypti"urny- zarutty wobecKolegi Siawomira Siwego odnoszqsiEdo jego wystqpiei
dzialiczazwi4zkowego a ustawao Sluzbie celnej w rozdziale 11 jednoznacznienormuje
odpowiedzialnosidyicyplinarn4 ale funkcjonariuszy za nartszenieobowiqzk6w sluZbowych
tym samym organy upra.wnronedo orzekaniakar dyscyplinarnychw sluzbie celnej nie

posiadaj4podstawy prawnej do wszczynaniapostEpowaniadyscyplinamegow stosunkudo
przedstawicielazalogi w zakresiejego dzialalnoScizwi4zkowej.
W demokatycznym paristwie prawa,jakim niew4tpliwie jest Polska, dzialalnoS(zwiqzkowa
jest niezaleZnai wolna, co potwierdzaprzyjEtai ratyfikowana przez PolskEKonwencja nr 151
MigdzynarodowejOrganizacji Pracy dotyczqcaochrony prawa organizowaniasiq i procedury
oke6lania warunk6w zatrudnieniaw sluZbiepublicznej (przyjgta w Genewie w 1978 roku)
nakazuje,bypracownicy publiczni korzystali z nalezytejochrony przed aktami dyskryminacji,
zmierzaj4cymido naruszeniawolno6ci zwi4zkowej w dziedzinie zatrudnienia.
SzanownyPanie Naczelniku
Maj 4c powyZszena uwadzewzywamy do umorzeniaw naszejocenie bezprzedmiotowegoi
niemaj4cegooparciaw obowi4zuj4cymprawie postEpowaniadyscyplinamegoprzeciwko
Koledze Slawomirowi Siwemu.
Oczekujemyzaprzestaniangkaniai pr6b zasrraszaniaprzedstawicielazalogi w osobie
Przewodnicz4cego zw iqzkrl
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