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Szanowny Panie Przewodniczący
Mając na uwadze interes publiczny, Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL,
zwraca się z uprzejmą prośbą o kontrolę i zbadanie działalności Krajowej Administracji
Skarbowej na zewnętrznych przejściach granicznych pod kątem przestrzegania przepisów
prawa, obowiązujących procedur i przepisów BHP.
Prosimy o wizytację we współpracy z naszym Związkiem dwóch przejść granicznych –
proponujemy kontrolę w OCD Dorohusk i Korczowa.
Prośbę swoją motywujemy niewłaściwym funkcjonowaniem przejść granicznych,
charakteryzującym się niewykonywaniem w pełni zadań lub cząstkowym wykonywaniem
zadań, jakie ustawodawca nałożył na KAS w art.2 ustawy o KAS, a co za tym idzie
ograniczeniem wpływów budżetowych, burzeniem zasad zdrowej konkurencji i narażaniem
bezpieczeństwa obywateli Polski i całej Wspólnoty
Związek zwraca się do Parlamentu o pomoc i wykorzystanie funkcji kontrolnej nad
funkcjonowaniem administracji rządowej, gdyż Szef Krajowej Administracji Skarbowej,
wbrew przepisom ustawy o Związkach Zawodowych i wbrew wcześniejszemu stanowisku w
analogicznej sprawie Szefa Służby Celnej Pana Jacka Kapicy, które załączamy, odmówił
Związkowi prawa, do kontroli i wizytacji stanowisk służby funkcjonariuszy na przejściach
granicznych. To jest sytuacja bez precedensu i utrudnianie prowadzenia działalności
związkowej, gdyż Związek nie uczestniczy w pracach Komisji BHP, a Społeczni Inspektorzy
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Pracy, ani Państwowa Inspekcja Pracy, do których odsyła nas Szef KAS, nie mają uprawnień
do kontroli stanowisk służby.
Bez Państwa pomocy, nie uda nam się zwiększyć wpływów budżetowych, pomóc
przedsiębiorcom, którzy nie mają szans na konkurowanie z towarami pochodzącymi z
przemytu, jak również zwiększyć bezpieczeństwa obywateli, którzy są narażeni ze względu na
możliwość przemytu towarów niebezpiecznych i zawierających substancje szkodliwe dla
zdrowia i życia, przemytu broni i amunicji, odpadów, towarów podwójnego zastosowania,
materiałów radioaktywnych, narkotyków, dopalaczy, towarów objętych ochroną praw
własności intelektualnej i innych
Do wiadomości:
1. Prezydium Komisji i Parlamentarzyści
Zał. pismo nr DLK2.0723.62.2018 z dnia 05.09.2018r i pismo SC4/066/34/2012/LUR/2587 z
dnia 28.05.12r.
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