Nr ZZ SNPi A-II-86/2008

KOMUNIKAT
z obrad Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej Związku Zawodowego
Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy, które odbyły się
w dniach 19-20 września 2008r.w Poznaniu
Informuję, iż w dniach 19-20 września 2008r. odbyły się w Poznaniu wspólne obrady Zarządu
Krajowego

i

Komisji

Rewizyjnej

Związku,

zgodnie

z

porządkiem

obrad

określonym

w piśmie znak: ZZ SNPiA -II-75/2008 z 09.09.2008r., który obejmował między innymi:
1) Bieżące sprawy dot. warunków pracy i służby w izbach i urzędach celnych.
2) Sprawy programowo-organizacyjne i statutowe dot. Naszego Związku.
3) Założenia i porządek obrad Krajowego Walnego Zebrania Delegatów ZZ SNPiA
w dniach 10-11 października 2008r.
4) Sprawy finansowe Związku.
5) Założenia i plan kontroli przeprowadzonych w IV kw. 2008r. przez Komisję Rewizyjną
w wybranych Oddziałach ZZ SNPiA.
6) Przyjęcie uchwał i stanowisk.
Zarząd Krajowy przyjął między innymi następujące uchwały i stanowiska:
1) Uchwałę Nr 1 w sprawie zwołania w dniach 10-11 października 2008r. w Poznaniu obrad
Krajowego Walnego Zebrania Delegatów ZZ SNPiA oraz zatwierdzenia projektu porządku obrad,
2) Uchwałę Nr 2 w sprawie wypłaty zaległych świadczeń z tytułu włączenia środka specjalnego
do wynagrodzeń za 2005r. dla pracowników korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Służbie
Celnej, a przeniesionych do Służby Celnej od 01.09.2003r. do 31.12.2004r.z urzędów kontroli
skarbowej i urzędów skarbowych,
3) Uchwałę Nr 3 w sprawie podejmowanych działań przez Zarządy Oddziałów w związku
z warunkami pracy oraz przypadkami wypowiadania przez niektórych dyrektorów izb celnych
warunków pracy w części dotyczącej określenia miejsca pracy w zakresie wykonywania
obowiązków przez pracowników szczególnego nadzoru podatkowego,
4) Uchwałę Nr 4 w sprawie wypowiedzenia warunków pracy pracownikom korpusu służby cywilnej
urzędów celnych podległych Izbie Celnej w Poznaniu, wykonujących czynności służbowe
na stałych nadzorach w ramach sprawowania szczególnego nadzoru podatkowego oraz wsparcia
finansowego obsługi prawnej i kosztów sądowych toczących się spraw,
5) Uchwałę Nr 5 w sprawie projektu zmian w Statucie ZZ SNPiA,
6) Uchwałę Nr 6 w sprawie planu i zakresu kontroli dokumentacji statutowej i finansowej
w niektórych Oddziałach ZZ SNPiA, a które będą przeprowadzone w IV kwartale br. przez
Komisję Rewizyjną Związku.
Przewodniczący ZK ZZSNPi A
Poznań, 2008-09-20
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