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O Związku – kim jesteśmy? 
 

Związek Zawodowy Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy jest 

organizacją ogólnokrajową działającą w strukturach Służby Celnej zrzeszającą  

i reprezentującą interesy zarówno pracowników jak też funkcjonariuszy celnych.  

Z uwagi, iż początki naszej działalności związane są z administracją skarbową dużą 

grupę członków Związku stanowią byli pracownicy komórek Szczególnego Nadzoru 

Podatkowego Urzędów Kontroli Skarbowej. Nie jesteśmy jednak organizacją zamkniętą. 

Wręcz przeciwnie, członkiem naszego Związku może zostać każdy pracownik lub 

funkcjonariusz celny, bez względu na formę zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko. 
 

Związek Zawodowy Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy rozpoczął 

oficjalną działalność z dniem 01.08.2001 r. W tym dniu, zgodnie z postanowieniem Sądu 

Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

został, bowiem zarejestrowany pod numerem KRS: 0000032759. 
 

 Okres sierpień 2001 r. – sierpień 2003 r. to czas intensywnej działalności  

w strukturach Urzędów Kontroli Skarbowej.  Z dniem 1 września 2003 r. na mocy 

ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku „o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów 

Skarbowych oraz zmianie niektórych innych ustaw regulujących zadania i kompetencje 

organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych” (Dz.U. Nr 137 poz. 1302) następuje 

przeniesienie pracowników Szczególnego Nadzoru Podatkowego z Urzędów Kontroli 

Skarbowej do Izb i Urzędów Celnych. Wraz z przesunięciem pracowników zostają 

przeniesione także struktury naszego Związku. Działalność w nowych strukturach 

rozpoczynamy bez żadnej zwłoki koncentrując się z początku na bieżącej organizacji 

pracy i zasadach funkcjonowania komórek akcyzowych w urzędach i izbach celnych,  

w następnej kolejności także na problemach integracji środowisk oraz harmonizacji 

działań zakładu pracy z interesami pracowników i funkcjonariuszy celnych. 
 

Naszym głównym celem jest obrona i ochrona praw, godności i interesów 

prawnych pracowników i funkcjonariuszy celnych, a w szczególności interesów 

zawodowych, materialnych, kulturalnych i socjalnych oraz obrona praw pracowniczych 

w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalnych  

i bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Postawione cele realizujemy poprzez 

współdziałanie z Ministerstwem Finansów, organami administracji publicznej  

i kierownictwem zakładów pracy oraz wszystkimi organizacjami związkowymi w nich 

działającymi. Bardzo ważnym sposobem realizacji celów Związku jest też inicjowanie, 

opiniowanie i aktywne kształtowanie założeń lub projektów aktów prawnych i decyzji 

dotyczących spraw pracowniczych, w szczególności tych dotyczących uprawnień  

i obowiązków funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej.  


