ZWIĄZEK ZAWODOWY SZCZEGÓLNEGO
NADZORU PODATKOWEGO i AKCYZY

Poznań, dnia 25 maja 2009 r.

ZARZĄD KRAJOWY
adres do korespondencji:

ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań
tel. biuro (061) 658 36 98, 97
tel. kom. 515 251 038

Pan
Jacek Kapica
Szef Służby Celnej
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
ul.Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Nasz znak: ZZ S.N.P.i A- I -13 /2009

Szanowny Panie Ministrze
Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Szczególnego Nadzoru Podatkowego
i Akcyzy w nawiązaniu do wcześniejszych wniosków, wyrażonych w pismach kierowanych
do Pana Ministra wnosi o pilne wypełnienie zobowiązań, wynikających z uznania przez stronę
Rządową za zasadne wypłacenia zaległego środka specjalnego za 2005 r. pracownikom
korpusu służby cywilnej, przeniesionym do Służby Celnej w okresie od 1 września 2003 r.
do 31 grudnia 2004 r. z urzędów kontroli skarbowej i urzędów skarbowych.
Pragniemy zauważyć, że niejednokrotnie Pan Minister zapewniał o wypłacie zaległych
świadczeń w pismach kierowanych do naszego związku w momencie uchwalenia przez Sejm
RP ustawy budżetowej. Ustawa budżetowa na 2009 r. została uchwalona, oraz zgodnie
z zapewnieniami Pana Ministra w piśmie SC8/8620/264/WCC/08/2145PUPJ z dnia
24 listopada 2008 r. środki powyższe zostały ujęte w załączniku nr 2, strona 11, w części 19,
rozdział 75013, kolumna 9 „wydatki bieżące jednostek budżetowych” i jednocześnie
uwzględnione w załączniku Nr 10 (str.1 oraz str. 71 tegoż załącznika ) w łącznych kwotach
środków przypadających na wynagrodzenia.
Pan Minister zapewniał również o wydatkowaniu powyższych środków na rzecz osób
uprawnionych, po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2009 r.
W ocenie Zarządu Krajowego

Związku Zawodowego Szczególnego Nadzoru

Podatkowego i Akcyzy, nieuzasadnionym jest traktowanie powyższego zobowiązania
w kategoriach nagród, ponieważ kwoty zaległe za 2005 r. stanowią stały składnik
wynagrodzenia beneficjentów tegoż środka, który włączono dzięki staraniom naszej
organizacji do wynagrodzeń, ale dopiero od 2006r., zupełnie pomijając rok 2005!?

Dzięki dalszym naszym staraniom środek powyższy za 2005 r. został uznany
za zasadny w dniu 30 stycznia 2008 r. przez stronę Rządową, którą Pan Minister reprezentuje.
Również dlatego wnosimy o pilną realizację zobowiązań Rządu RP.
Ponadto jeszcze niezrealizowane zostały zapewnienia Pana o wypłacie w pierwszej
kolejności ww. środków, osobom odchodzącym w tym roku na emeryturę!
Zarząd Krajowy prosi o bezzwłoczne zajęcie stanowiska oraz udzielenie odpowiedzi
w przedmiotowej sprawie.

Z wyrazami szacunku

Mirosław Sałata
Przewodniczący
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Do wiadomości:
1. Prezes Rady Ministrów – Donald Tusk,
2. Sekretarz Stanu w KPRM – Michał Boni,
3. Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów.
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