Poznań, dnia 12 listopada 2009 r.

Zarząd Krajowy
Związku Zawodowego
Szczególnego Nadzoru
Podatkowego i Akcyzy

Nasz znak: ZZ S.N.P.i A - I - 33/2009

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

Szanowny Panie Ministrze
Pismem z dnia 19 października 2009 r., znak ZZ S.N.P.i A - I - 30/2009 skierowanym
do Pana przez Zarząd Związku Zawodowego Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy
zaproponowaliśmy między innymi korelację stanowisk pracowników korpusu służby cywilnej
ze stopniami funkcjonariuszy celnych w myśl art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 27. 08. 2009 r. o Służbie
Celnej (Dz.U. nr 168, poz. 1323), tj. przekształcenia stosunku pracy w stosunek służbowy, zgodnie
z art. 99 tej ustawy.
Pismo Pana Ministra z dnia 29 października 2009 r. nr SC6/066/28/09/2052 PKPJ
skierowanego do czterech central związków zawodowych, jedynie częściowo możemy potraktować
jako odpowiedź na nasze pismo z dnia 19 października 2009 r.
Naszym zdaniem brak zapisów przejściowych w ustawie można uznać jedynie jako swego
rodzaju wyraz Pańskiego niezadowolenia na brak naszego zainteresowania mundurem. Decyzja
dotycząca wykreślenia zasad ucywilnienia i umundurowania, o której Pan wspomina była
wyrażeniem tylko Pańskiej autonomicznej woli, a już na pewno nie wynikała z naszego
przyzwolenia na rozwiązanie, będące w opinii znakomitej większości pracowników korpusu służby
cywilnej próbą zdyskredytowania naszego zawodowego dorobku.
Ze względu na brak odpowiednich rozwiązań, będących godnymi zaakceptowania Zarząd
Krajowy wnosi o pilną reakcje ze strony Pana Ministra i zaproponowanie nowelizacji
przedmiotowej ustawy w oparciu o poniższe rozwiązania:
W art. 224 wprowadzić zmianę dodając:
ust.1 w brzmieniu:
1. Pracownicy korpusu służby cywilnej wykonujący zadania określone w art. 2 ust. 1 pkt 1,
4-7 i 10 otrzymają do dnia 30 czerwca 2010 r. propozycje przekształcenia stosunku pracy
w stosunek służbowy zgodnie z przepisami art. 99 niniejszej ustawy.

2. Pracownikowi korpusu służby cywilnej, który przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy zajmował stanowisko, które wiązało się z podporządkowaniem służbowym funkcjonariuszy
celnych lub pracowników, bądź pełnił obowiązki na tym stanowisku, określa się stopień w korpusie
oficerów młodszych służby celnej. Przepisy art. 223 ust . 7 i 9 stosuje się odpowiednio.
3. Pracownikom korpusu służby cywilnej, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy wykonywali obowiązki służbowe na stanowisku starszego inspektora kontroli akcyzowej,
inspektora kontroli akcyzowej, młodszego inspektora kontroli akcyzowej lub mieli zdany egzamin
na inspektora kontroli skarbowej, określa się stopień w korpusie aspirantów służby celnej. Przepisy
art. 223 ust. 7 i 10 stosuje się odpowiednio.
4. Pracownikom korpusu służby cywilnej, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy wykonywali obowiązki służbowe na stanowisku starszego komisarza akcyzowego, komisarza
akcyzowego, starszego inspektora akcyzowego, inspektora akcyzowego, określa się stopień
w korpusie podoficerów służby celnej. Przepisy art. 223 ust. 7 stosuje się odpowiednio.
Mamy jednak pewną wątpliwość. Ustawa już obowiązuje, może powyższe zapisy powinien
zawierać jednak art. 99 ustawy?
Należy zauważyć, iż pracownicy cywilni z byłego szczególnego nadzoru podatkowego będą
wykonywać w dalszym ciągu zadania, które w większości wykonywali już przed 2003 r. tj. przed
przejściem z urzędów kontroli skarbowej do służby celnej oraz w okresie ponad sześcioletnim,
tj. od czasu przeniesienia ich do służby celnej. Powyższe zadania stanowią obecnie jedną
z najważniejszych i podstawowych dziedzin realizowanych przez służbę celną. W takiej sytuacji
brak jest uzasadnienia potraktowania tych osób jako „zwykłych” członków korpusu służby
cywilnej, otrzymujących propozycję pełnienia służby w Służbie Celnej lub występujących
z wnioskiem o pełnienie ww. służby, w rozumieniu art. 99 ustawy. Ponadto, naszym zdaniem
mianowanie na pierwszy stopień w korpusie aspirantów lub w korpusie oficerów młodszych
i odbycie szkolenia specjalistycznego potwierdzonego jego ukończenie egzaminem, dotyczy osób
będących już funkcjonariuszami celnym, a nie pracowników korpusu służby cywilnej
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