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CELNICY BIU BRAWO PO WYROKU
I -T o  pierwszy taki wyrok w kraju - nie ma wątpliwości szef związkowców. Celnicy po jego odczytaniu bili brawo.

- Chyba oznacza to tyle, że mam wrócić do pracy? - pytał sam siebie Mariusz Puto. To jedna z ofiar czystek  ̂ ’
po reformie Krajowej Administracji Skarbowej

 ̂ • W  całej Polsce pracę straciło po- czynności. Go najważniejsze: zobo- -To pierwszy taki wyrok w Polsce -Kielecki sąd zwrócił uwagę, że
GRZEGORZ WALCZAK nad 2,6 tys. osób. W KMcach nowych wiązał go też do przedstawienia - nie ma wątpliwości Sławomir Siwy, są i inne poglądy w takich sprawach.

: ' propozycji nie otrzymało 148 osób, dwóm celnikom propozycji określa- szef Związku Zawodowego CelnićyPL. Były bowiem różne wyroki i inna
Mariusz Puto w Urzędzie Celnym czyli ok. 10 proc. załogi. jących nowe warunki zatrudnienia. Zwraca uwagę, że kilkanaście dni ocena tej bezczynności - mówi. Ten
w Kielcach przepracował 11 lat. Zwalniani mówili o czystkach, za- Mało tego, sądocenił, że wygasza- temu sątf w Gdańsku nakazał tam- kielecki je s t nieprawomocny. Ba-
- Wiem, że nie wypada tak osobie rzucali, że nie przedstawiono im na- nie stosunkówpracy i służby (co wy- tejszemu dyrektorowi IAS wydanie radzi zapowiada, że po zapoznaniu
mówić, ale byłem dobrym funkcjo- wet żadnych decyzji, uzasadnień. nika zprzepisów wprowadzających decyzji administracyjnej (o przed- się z pisemnym uzasadnieniem pod-
nariuszem. Jeździłem na wokandy, Postanowili iść do sądu. Celnicy ustawę o KAS) bez podawania żad- stawieniu nowej umowy lub nie), ję ta  zostanie decyzja o ewentual-
byłem rzecznikiem dyscyplinarnym opowiadają, że wybrali dwie drogi, nychkryteriówjest niezgodne z Kon- ale nie rozpatrywał sprawy mery-- nym złożeniu skargi kasacyjnej do
~ raóy& J e szcze 31 maja, gdy termin Skarżą dyrektora Izby Administracji stytucją.-Naruszona w ewidentny torycznie. - Wierzę, że wyrok z Kielc Naczelnego Sądu Administracyj-
rritj^^ Ś łresz tk i nadziei. Umowy Skarbowej w Kieldaęh za bezczyn- sposóbjestkonstytucyjnazasadarów- oznacza, że do KAS powróci wielu nego. To wydaje się bardzo p f aw- 
jednak nie otrzyrfiał.A  była ko- ność oraz otrzymane po 31 majaod- ności wobec prawa - uzasadniał sędzia porządnych i kompetentnych ludzi, dópodobne. - Nie powinno być tak,
nieczną, bo w zwjązku z powołaniem powiedzi na swoje pisma. - Z ostroż- Jacek Kuza. Zwrócił uwagę, że prze- których zwalniano na skutek intryg, że w tak ważnej kwestii są tak od-
nowej instytucji, Krajęwej Admini- ności procesowej-mówią zgodnie. pisy mogą służyć do „przeprowadza- czystek czy też animozji - twierdzi mienne orzeczenia - uważa radca,
stracji Skarbowej, wszyscy pracow- . We wtorek Wojewódzki Sąd Ad- nia zmian kadrowych, które są poza Siwy. Celnicy nie ukrywają radości,
nicy skarbówki, administracji po- ministracyjny w  Kielcach odrzucił kontrolą sądu i samych zaintereso- Inne wnioski wyciąga radca praw- - Sprawiedliwość wreszcie zwycię-
datkowej i celnicy mieli być zatrud- dwie skargi na pisma, ale uznał, że wanych”. Bo jedni umowy otrzymu- ny Jarosław Baradzi, który repre- • żyła - cieszyli się na sądowym koiy-
nieninanowo. dyrektor faktycznie dopuścił się bez- ją, a inni nie. Niewiadomo dlaczego, zentował LAS przed sądem. tarzu. o
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