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Koleżanki i Koledzy
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W związku z zakończeniem kadencji 2005-2007organów krajowych Zawiązku
Zawodowego Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy tj. Krajowego Walnego
Zebrania Delegatów, Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej, składam wszystkim
członkom Naszego Związku podziękowanie za zaangażowanie oraz wkład pracy wniesiony
w realizację statutowych celów i zadań Związku, za reprezentowanie i obronę praw,
interesów zawodowych - socjalnych pracowników i funkcjonariuszy celnych.
W dniach 4-5 kwietnia 2008r. odbędzie się w Poznaniu Zjazd SprawozdawczoWyborczy

Krajowego Walnego Zebrania Delegatów Naszego Związku, który dokona

podsumowania działalności Związku za lata 2004-2007, przyjmie program działania na
kadencję 2008 - 2010 oraz wybierze nowe władze krajowe Związku.
W okresie od 15.10.2007r. do 31.12.2007r. w poszczególnych Oddziałach Naszego
Związku w izbach i urzędach celnych, odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze.
W trakcie tych zebrań członkowie ZZ S.N P i A wskazywali na potrzebę nowych
rozwiązań przepisów prawnych w naszej Służbie, na potrzebę tworzenia dobrego i czytelnego
prawa, na poprawę warunków pracy i służby. Związek Nasz zawsze stał na stanowisku,
iż organy państwa, w tym Minister Finansów, Szef Służby Celnej, a także dyrektorzy izb
celnych – jako kierownicy zakładów pracy winni przestrzegać przepisów prawa, tworzyć
dobre normy prawne oraz dobre warunki pracy i służby.
Wszyscy zatrudnieni w Służbie Celnej jako funkcjonariusze, pracownicy i urzędnicy
państwowi chcą kontrolować stosowanie przez przedsiębiorców przepisów prawa, które
winno być czytelne, jasne i bez dowolnej interpretacji przez urzędników państwowych.

2
Funkcjonariusze celni i pracownicy korpusu służby cywilnej w Służbie Celnej mają
pełne prawo pracować i pełnić służbę w dobrych warunkach pracy – zgodnie z przepisami
prawa.
Związek Zawodowy S.N.P. i A jako organizacja dobrowolna i samorządna ludzi
pracy, powołana do reprezentowania i obrony praw pracowniczych, interesów zawodowych
i socjalnych zawsze opowiadała się i opowiada dzisiaj za:
–

budową profesjonalnej i przyjaznej podatnikom Służby Celnej oraz służb
skarbowych, opartej o wykwalifikowaną i dobrze wynagradzaną kadrę,

–

tworzeniem godnych dla funkcjonariuszy i pracowników warunków pracy
i służby w urzędach państwowych,

–

wprowadzeniem

uproszczeń

i

stabilizacją

przepisów

podatkowych

i proceduralnych.
Dziękuję wszystkim członkom Związku, którzy w latach 2001-2007 i w kadencji
organów 2004-2007 aktywnie reprezentowali i bronili interesów pracowników korpusu
służby cywilnej i funkcjonariuszy celnych oraz praw i interesów zbiorowych wszystkich
zatrudnionych w Służbie Celnej.
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom współpracujących ze mną za bieżące
kontakty, współdziałanie, wymianę doświadczeń i godną działalność związkową.
Dla mnie praca z Państwem i działalność społeczna w Naszym Związku zawsze była
wyzwaniem, mogłem reprezentować i bronić praw pracowniczych, rozwiązywać różne
problemy zawodowe i socjalne pracowników i funkcjonariuszy Służby Celnej.
Życzę wszystkim członkom Związku Zawodowego Szczególnego Nadzoru
Podatkowego i Akcyzy oraz sympatykom Naszego Związku zdrowia, spokoju, wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji, zadowolenia, sukcesów w pracy i służbie.

Zielona Góra, 2 kwietnia 2008r.

Serdecznie pozdrawiam
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