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Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło 

Szanowna Pani Premier! 

Z niepokojem odbieramy sygnały o procesie włączenia służb celnych do Krajowej Administracji Skarbo-

wej. 1 czerwca zapytaliśmy o to szefa Krajowej Administracji Skarbowej, ale do dzisiaj nie otrzymaliśmy 

odpowiedzi. Wbrew zapowiedziom rządu ustawa nie eliminuje osób związanych z byłymi służbami bezpie-

czeństwa, a czasem wręcz je chroni. Za to uderza w wyróżniających się funkcjonariuszy i pozbawia pracy 

nawet kobiety w ciąży. Takie przypadki odnotowaliśmy m.in. w Elblągu. Wielu funkcjonariuszy, by utrzy-

mać pracę, przyjmuje wręcz upokarzające warunki ponownego zatrudnienia. To efekt ustawy, która jednym 

ruchem pozbawiła pracy 14,5 tysiąca funkcjonariuszy i dała garstce ludzi prawo swobodnego decydowania, 

komu przedłużyć umowę o pracę, bez żadnej drogi odwoławczej dla pominiętych pracowników. Mamy pra-

wo podejrzewać, że wiele decyzji podejmowanych jest z pobudek prywatnych, a nie w trosce o dobro służby 

chroniącej polskie granice. 

Dlatego oczekujemy od Pani Premier szybkiej reakcji. Oczekujemy na informacje o liczbie osób, które do 

31 maja nie otrzymały propozycji pracy w KAS, o kryteriach, które stosowano w tych przypadkach, o liczbie 

i charakterze skarg i odwołań na brak propozycji pracy lub na przeniesienie na inne stanowisko oraz o reakcji 

na te skargi i odwołania. 

Oczekujemy od Pani Premier, że w trybie natychmiastowym zarządzi pani kontrolę postepowań w tych 

sprawach z uwzględnieniem przedstawionych w niniejszym oświadczeniu problemów, indywidualnych pro-

testów i odwołań, a także informacji zawartych w stanowiskach różnych instytucji, w tym związku zawodo-

wego Celnicy.pl. 

Deklarujemy gotowość przekazania dokumentów i kontaktów do osób, które czują się skrzywdzone po-

stępowaniem administracji skarbowej w tym procesie. Prosimy o informację o podjętych decyzjach. 
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