
       Warszawa, dnia 12 marca 2018 r. 

 

Protokół ósmego posiedzenie Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności 

 

W dniu 12 marca 2018 r. w Gmachu Parlamentu odbyło się ósme posiedzenie 

Senackiego Zespołu Monitorowania Praworządności, które poświęcone było omówieniu 

problematyki spraw pracowniczych po przekształceniach w niektórych organach administracji 

publicznej.  

Parlament obecnej kadencji ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. powołał Krajową 

Administrację Skarbową likwidując Służbę Celną i w jej miejsce powołując Służbę Celno – 

Skarbową wchodzącą w skład Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawą z 10 listopada 

2017 r. powołano Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jednocześnie likwidując Agencję 

Rynku Rolnego i Agencję Nieruchomości Rolnych. Dnia 8 grudnia 2017 r. uchwalono ustawę 

powołującą Służbę Ochrony Państwa w miejsce Biura Ochrony Rządu.  

Członkowie zespołu omawiali kwestię rozwiązania spraw pracowniczych po 

zaistniałych przekształceniach. Odnośnie do pracowników wymienionych powyżej urzędów 

posłużono się instytucją wygaszania stosunku pracy lub służby. Istota tej instytucji polega na 

tym, że na mocy ustawy likwidującej daną strukturę, wprowadza się nową. Pracownicy 

zatrudnieni w starej strukturze tracą pracę, a w nowej zatrudniane zostają tylko wybrane 

osoby – bez jasno określonych kryteriów naboru. Zdaniem uczestników posiedzenia sytuacja 

taka eliminuje możliwość weryfikacji zasad podejmowania decyzji dotyczących złożenia lub 

nie składania propozycji pracy. Kryterium wyboru jest wola osoby upoważnionej do podjęcia 

decyzji, jest to zatem woluntaryzm, który w polityce jest zaprzeczeniem demokratycznego 

systemu prawnego. Sytuacja taka zaistniała m. in. wśród pracowników Służby Celnej, którzy 

tracąc miejsce pracy nie otrzymali dokumentu poświadczającego ten fakt, co skutkowało 

brakiem możliwości odwołania się od decyzji. Podkreślono, że obecnie nie wiadomo ilu 

dokładnie pracowników w ten sposób straciło pracę. Tylko Krajowa Administracja Skarbowa 

przekazała informację, że nie złożono propozycji pracy 512 osobom oraz, że otrzymano 8057 

różnego rodzaju interwencji w tej sprawie. Część pracowników złożyła wnioski  

o rozpatrzenie zaistniałej sytuacji w Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego. 



Prowadzący posiedzenie senator Jerzy Wcisła zaznaczył, że zależy mu na sprawdzeniu 

czy taki tryb postępowania jest zgodny z podpisanymi przez Polskę aktami prawnymi 

i Kodeksem Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Przypomniał również, że ten sposób 

wygaszania stosunków pracy był przedmiotem analizy Trybunału Konstytucyjnego, który 

orzekł, że istnieje taka możliwość, jednakże musi być ona uzasadniona ważną, nadzwyczajną 

sytuacją i realizacją wartości konstytucyjnych. Jego zdaniem takie przesłanki nie zachodzą. 

W dalszej części spotkania głos zabierali zaproszeni goście opisując zaistniałą sytuację 

z punktu widzenia instytucji których są przedstawicielami, pracownikami lub byłymi 

pracownikami. Podkreślono, że przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji 

Skarbowej nie chroniły przed zwolnieniami kobiet w ciąży, w okresie macierzyństwa i osób 

w wieku przedemerytalnym. Zwrócono też uwagę, że odwołujący się do sądów 

funkcjonariusze różnych służb wygrywali procesy. Mówiono też, że pozbawienie pracy 

narusza godność człowieka.  

(P.B.) 

 

 

 


