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Pani Teresa Czerwińska
Minister Finansów RP
Szanowna Pani Minister.
Odnosząc się do projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
chcemy wierzyć, że wyrażone publicznie zdanie/obietnica Pani Minister o tożsamym
traktowaniu funkcjonariuszy SCS w stosunku do funkcjonariuszy innych formacji mundurowych
zostaną spełnione, tzn. że obiecana kwota 655 PLN będzie przyznana funkcjonariuszom SCS w
wysokości analogicznej jak w innych formacjach mundurowych.
Projekt rozporządzenia powinien uwzględniać wyższe mnożniki kwoty bazowej w
górnych widełkach, gdyż w obecnej wersji łamie obietnicę Pani Minister, albowiem uwzględnia
obniżenie funkcjonariuszom SCS podwyżki o składki ZUS, czego nie ma w innych formacjach
mundurowych, jak również uwzględnia odejmowanie pochodnych, które nie są ujmowane w
Policji, Straży Granicznej, PSP czy Służbie Więziennej.
Mamy tutaj na myśli propozycje zawarte w projekcie o pomniejszeniu podwyżek o 3% fundusz
płac, przeciętny dodatek za stopień oraz kwotę dodatku kontrolerskiego wynikającą z przeciętnej
stawki dodatku kontrolerskiego, jak również podwyżkę kwoty bazowej o 2,3%.
Jest to kolejna dyskryminacja funkcjonariuszy SCS wobec funkcjonariuszy innych formacji
mundurowych, gdyż w innych służbach podwyżkę w kwocie 655zł nie pomniejsza się o nie
płacone wobec funkcjonariuszy składki ZUS w stosunku do pracowników, ani też nie pomniejsza
się o ww. pochodne, czy o tzw. inflacyjne wyrównanie związane ze wzrostem kwoty bazowej o
2,3%. W innych formacjach mundurowych kwotę 655zł pomniejsza się jedynie o nagrodę roczną
i przeciętny dodatek stażowy. Dodatek stażowy jest następnie dodawany indywidualnie każdemu
funkcjonariuszowi do uposażenia zasadniczego, odpowiednio do stażu służby.
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Zasady powyższe w Policji czy Straży Granicznej wynikają z uzgodnień na szczeblu centralnym
i są realizowane za pośrednictwem wytycznych Komedy Głównej.
Podobnie ma się sprawa podwyżki na kolejny rok - 2020. Przedstawiony projekt rozporządzenia
uwzględnia podwyżkę w wysokości jedynie 380zł, gdy funkcjonariusze innych formacji mają
zagwarantowane 500zł. Kwestia pochodnych i składek ZUS także jest w projekcie na niekorzyść
funkcjonariuszy SCS – mamy zatem do czynienia z dalszą dyskryminacją tych ostatnich w roku
2020.
Nierówne traktowanie ma zostać wg projektodawcy pogłębione w latach następnych, gdyż
zapisano tylko podwyżki 100zł w roku 2021 i 2022 odpowiednio po sto złotych w każdym roku,
gdy funkcjonariusze innych formacji,

mają zagwarantowane większe podwyżki w

zapowiedzianych w porozumieniach ustawach modernizacyjnych i to aż do roku 2024.
Wnosimy zatem o podwyższenie mnożników kwoty bazowej w górnych widełkach, aby nie było
potrzeby ponownej nowelizacji rozporządzenia i aby funkcjonariusze SCS nie byli
dyskryminowani w stosunku do funkcjonariuszy innych formacji, zgodnie z obietnicą Pani
Minister.
Dialog zawsze jest potrzebny. Rozbieżności należy niwelować poprzez wspólne uzgodnienia.
Jesteśmy przekonani, że złożone przez Panią Minister zobowiązania zostaną spełnione i ww.
uwagi zostaną uwzględnione.
Jako Związek Zawodowy reprezentujący większość funkcjonariuszy Służby CelnoSkarbowej jesteśmy gotowi pro publico bono do podjęcia konstruktywnego dialogu, gdyż
wszystkim nam zależy na dobru służby, dobru całego KAS, jak i właściwej realizacji zadań
nałożonych na KAS przez ustawodawcę.

Z poważaniem
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