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Koleżanki i Koledzy, 

Funkcjonariusze i Pracownicy  

Służby Celnej 

wszyscy 

 

INFORMACJA 

z uczestnictwa przedstawicieli ZZ SzNPiA w pracach Podkomisji sejmowej ds. 

rozpatrzenia poselskich projektów ustaw (druki nr 826 i 827) 

 

 

Informuję, że w dniach 27-29 września obradowała Podkomisja sejmowa ds. 

rozpatrzenia poselskich projektów ustaw (druki nr 826 i 827) w pracach których 

uczestniczyli także przedstawiciele naszego związku (I. Grabowski, E. Poleszak  

i R. Sadowski).  Strona związkowa (społeczna) zgłaszała w toku prac Podkomisji szereg 

uwag i wniosków, niestety zdecydowana większość z nich nie została uwzględniona. 

Podkomisja przyjęła projekty ustaw, z tym, że na Komisji Finansów Publicznych zostaną 

przedstawione jeszcze pewne poprawki, które ze względu  na uwagi Biura Legislacyjnego 

i konieczność "przeredagowania" kilku artykułów nie mogły być dokonane w toku prac 

Podkomisji. Pełna relacja z przebiegu obrad dostępna jest na stronie sejmowej.  

Zachęcam również do prześledzenia informacji prasowych, np.:  

http://biznes.onet.pl/podatki/wiadomosci/reforma-skarbowki-budzi-duze-
obawy/dypepf 
http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/podkomisja-przeciw-poprawkom-doyczacym-
gwarancji-zatrudnienia-w-administracji-skarbowej,37988,1.html 
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/skarbowka-zatrudnienie-
podkomisja,242,0,2163186.html 

 

     Informujemy także, że we wtorek 27 września br. odbyło się w Ministerstwie 

Finansów spotkanie poświęcone zbliżeniu stanowisk strony MF i strony związkowej  

i wypracowaniu kompromisu odnośnie stanowisk do obywatelskiego projektu ustawy 

(druk nr 30). Ponadto, w dniu 29 września, po zakończeniu w prac Podkomisji ds. 

rozpatrzenia poselskich projektów ustaw (druki nr 826 i 827) doszło, na zaproszenie 

Szefa Służby Celnej Ministra M. Banasia do kolejnego w tej sprawie spotkania 

http://biznes.onet.pl/podatki/wiadomosci/reforma-skarbowki-budzi-duze-obawy/dypepf
http://biznes.onet.pl/podatki/wiadomosci/reforma-skarbowki-budzi-duze-obawy/dypepf
http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/podkomisja-przeciw-poprawkom-doyczacym-gwarancji-zatrudnienia-w-administracji-skarbowej,37988,1.html
http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/podkomisja-przeciw-poprawkom-doyczacym-gwarancji-zatrudnienia-w-administracji-skarbowej,37988,1.html
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/skarbowka-zatrudnienie-podkomisja,242,0,2163186.html
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/skarbowka-zatrudnienie-podkomisja,242,0,2163186.html


 

przedstawicieli związków zawodowych (Celnicy.Pl, Federacja, Zrzeszenie i ZZ SzNPiA)  

z Ministrem M. Banasiem i kierownictwem Departamentu S.C.. W toku spotkania SSC 

zapoznał się z wynikami rozmów (uzgodnień) ze spotkania z dnia 27 września br.  

i zadeklarował (zobowiązał się), że podejmie stosowne działania w kierunku 

bezzwłocznego rozpoczęcia prac podkomisji ds. projektu obywatelskiego. Jest to w naszej 

ocenie znaczący krok na przód, krok w dobrym kierunku. Na efekty rozmów i wynik prac 

podkomisji musimy jednak poczekać i oczekiwać, iż wyniki prowadzonych rozmów 

i  uzgodnień w MF znajdą swoje odzwierciedlenie w pracach i wnioskach podkomisji. 

 

 

 

 

 

Za Zarząd: 

Przewodniczący 

/-/ 

Ireneusz Grabowski 
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