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INFORMACJA
Dot. KOMUNIKATU KIEROWNICTWA KAS Z DNIA 31.01.2020r.
W związku z komunikatem Kierownictwa KAS z dnia 31.01.2020r., który odnosi się do
komunikatu związku z dnia 30.01.2020r. i dot. zasad rozdysponowania podwyżek w 2020r. w
zakresie ich finansowania w dodatkach kontrolerskich, uprzejmie informujemy, że już w
grudniu 2019r. związek został poinformowany, że MF chciałby rozdysponować podwyżki
wynagrodzeń/uposażeń w 2020r. podnosząc dodatki kontrolerskie kosztem niższej podwyżki
uposażenia/wynagrodzenia zasadniczego.
Czyli, jeżeli ktoś pobiera dzisiaj dodatek 100zł, a zostanie mu podniesiony do 400zł, to jego
uposażenie/wynagrodzenie zasadnicze miałoby wzrosnąć o 300zł mniej od przeciętnej.
Związek Zawodowy Celnicy PL już w grudniu zanegował taki sposób rozdysponowania
podwyżek, czego potwierdzeniem jest video pt.„#3\S.Siwy\Wrzenie w KAS!” dostępne na
youtube, gdzie przy okazji innego tematu jest to wyraźnie i stanowczo zasygnalizowane.
Na spotkaniu z Szefem KAS w dniu 30.01.2020r., już pod nieobecność Pana Ministra,
ta sama osoba z dyrekcji departamentu MF, potwierdziła takie plany resortu, że przekazane
środki przeciętnie na etat zawierają w sobie środki na dodatki kontrolerskie i że wzrost dodatku
miałby uszczuplać wzrost uposażenia/wynagrodzenia zasadniczego. Po naszym sprzeciwie
poinformowano, że będzie to przedmiotem dalszej analizy.
Sprawa jest poważna, gdyż związek otrzymał wyłącznie negatywne głosy ze strony
środowiska zawodowego odnośnie takiego rozdysponowania dodatków. Komunikat MF z dnia
31.01.2020r. pomija tę kwestię i nie odnosi się do meritum, cytując przepisy prawa, a
dyrektorzy składali już zapotrzebowanie na wzrost dodatków, które mają być sfinansowane z
przeciętnych kwot na wynagrodzenia/uposażenia, kosztem wzrostu wynagrodzenia/uposażenia
zasadniczego.
Jeżeli takie wytyczne wyjdą z MF, to wiadomo, że DIAS będą dążyć do takiego
rozdysponowania podwyżek(co zresztą sami już sygnalizują), a na szczeblu IAS, ze względu na
mnogość ZZ(nawet po kilkanaście ZZ w jednej IAS), trudno będzie o jednolite stanowisko
chroniące przed powyższym. Nie każdy ZZ ma na uwadze ochronę osób ucywilnionych, nie
każdy ZZ ma na uwadze proces wartościowania z 2010r. i wiele innych ważnych dla ZZ
Celnicy PL kwestii, na które chcemy zwrócić uwagę przy rozdysponowaniu podwyżek, a brak
wspólnego stanowiska ZZ, pozwoli DIAS zgodnie z przepisami na uznaniowość.
Obawiamy się o jednolitość stanowiska ZZ, także z uwagi na fakt, że obserwowaliśmy
już często w przeszłości, dążenie niektórych ZZ, do bezkrytycznego akceptowania polityki
DIAS. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby takich wytycznych w zakresie finansowania wzrostu
dodatków kontrolerskich z MF nie było i o to zabiegamy od grudnia 2019r. Na spotkaniu 13.01.
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kierownictwo KAS mówiło, że nie będą to wprawdzie wytyczne wiążące, ale DIAS będą
musieli zdawać relację i uzasadniać, dlaczego ich nie zastosowali.
Często pytacie jak możecie nas wesprzeć, jak działać, co robić? Potrzebujemy
oczywiście Waszego wsparcia. Protest środowiska wobec rozdysponowania podwyżek w ww.
sposób może nastąpić na tym etapie poprzez wyraźne wsparcie działań ZZ Celnicy PL np.
poprzez złożenie deklaracji członkowskiej.
To zdecydowanie wzmocni Naszą(jako środowiska) pozycję przy stole negocjacyjnym i
pozwoli zakończyć ten bulwersujący tematem. Jeżeli to nie wystarczy, wówczas przystąpimy
wspólnie do kolejnych działań.
Jeszcze raz apelujemy do wszystkich o pełną mobilizację. Nie możemy pozwolić na
nierówne traktowanie w KAS.
Więcej na ten temat w video: https://www.youtube.com/watch?v=5CZjI_Os89Y
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