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Pani Teresa Czerwińska
Minister Finansów
Szanowna Pani Minister

Zarząd Główny Związku Zawodowego Celnicy PL, w związku z sytuacją zaistniałą po
spotkaniu z dnia 21.11.2018, na którym jak twierdzi podległy Pani Minister Pan Marian Banaś
zawarte zostało porozumienie w sprawie regulacji płacowych dla pracowników i funkcjonariuszy
KAS informujemy oficjalnie, że jako największy związek zawodowy działający w KAS nie
parafowaliśmy ww. porozumienia zarówno ze względów formalnych jak i merytorycznych.
Powody odrzucenia przez nas takiej formy jak i treści porozumienia są następujące:
Po pierwsze, treść rzeczonego porozumienia nie była w zasadzie negocjowana. Na spotkaniu
otrzymaliśmy gotowy tekst uzgodnień, który został jedynie minimalnie skorygowany.
Po drugie, rzeczone porozumienie nie zawiera gwarancji Ministra Finansów w zakresie
finansowania. Nie uzyskaliśmy ponadto jakiegokolwiek uzasadnienia przyjęcia jako faktu
wypłaty podwyżek do końca III kwartału w 2019r, skoro Pani Minister sama osobiście
publicznie zapewniała, że środki na podwyżki są zagwarantowane w budżecie. Porozumienie nie
zawiera także żadnych gwarancji w zakresie planowanej modernizacji KAS.
Po trzecie, przyznanie podwyżek wynagrodzeń uzależniona jest w nagłaśnianym medialnie
porozumieniu od kategorycznego zastrzeżenia, które pozbawia prawa do podwyżki(lub ją
ogranicza do symbolicznych kwot), kilka tysięcy funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz
część pracowników KAS. Dotyczy to w szczególności funkcjonariuszy na najniższych
stanowiskach służbowych, których uposażenie osiągnęło maksymalny limit dla stanowiska.
Limity na tych stanowiskach od lat są ustalone na bardzo niskim poziomie i wynoszą gwoli
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-2 349,59 dla mł. specjalisty,
-2 928,26 dla specjalisty,
-3 548,50 dla starszego specjalisty,
górne limity na najniższych stanowiskach w służbie cywilnej to:
-5059,37 dla grupy stanowisk wspomagających,
-5621,52 dla grupy stanowisk specjalistycznych.
Grupa specjalistów to głównie funkcjonariusze celni w oddziałach wewnętrznych i
granicznych tj. na granicy wschodniej, w portach morskich, na lotniskach, przy odprawach
przesyłek pocztowych oraz na lotniskach. To także funkcjonariusze grup mobilnych i kontroli
SENT tj, którzy zajmują się w chwili obecnej głównie prewencją dla ograniczenia tzw. oszustw
paliwowych. W w/w komórkach dominują stanowiska specjalistów, chociaż niejednokrotnie są
to funkcjonariusze z bardzo długim stażem służby - ponad 20, 30 lat.
Specjaliści to także funkcjonariusze w komórkach dochodzeniowo-śledczych itp., gdzie do
wsparcia zadań eksperckich przeniesiono funkcjonariuszy ze stanowiskami specjalistów i do
dzisiaj nie otrzymali stanowisk adekwatnych do zadań.
Na spotkaniu w dniu 21.11.2018 otrzymaliśmy informację, że Szef KAS nie posiada
upoważnienia Pani Minister do występowania w imieniu Ministra Finansów, ani nie jest w
stanie podjąć zobowiązania do zmiany rozporządzenia w sprawie wysokości uposażenia
zasadniczego funkcjonariuszy SCS. W reakcji na uwagi do zaproponowanego tekstu
porozumienia zamiast merytorycznych poprawek, oczywistych w zakresie niekorzystnych dla
funkcjonariuszy propozycji zawartych w przygotowanym bez naszego udziału porozumieniu,
padła ze strony Pana Ministra M. Banasia kuriozalna w swojej istocie obietnica, rozwiązania
tego problemu poprzez system awansowy, ale nie została zmaterializowana w postaci
literalnego zapisu w spisanych uzgodnieniach. Wypada w tym miejscu podnieść dodatkowo, że
aby zapowiedziane podwyżki mogły być przyznane funkcjonariuszom od 1 stycznia, to zmiany
na stanowiskach poprzez awanse powinny nastąpić jeszcze w bieżącym roku. Na marginesie
tego wątku i późniejszej aktywności piśmienniczej Dyrektorów IAS oraz szefa KAS (w reakcji
na naszą publikację na forum internetowym) niewiarygodne i wątpliwe prawnie wydaje się
kolportowanie nie popartej żadnym formalnym uzgodnieniem informacji o zamiarze zniesienia
jednego z zapisów przyjętego pośpiesznie tzw. porozumienia przez podległych Pani Minister
urzędników poprzez zamiar awansowania kilku tysięcy funkcjonariuszy w celu uzyskania
zapowiedzianej kwoty podwyżki. To oznaczałoby w konsekwencji likwidację korpusu
specjalistów oraz naruszenie zasady, że awans na stanowisku uzależniony jest od oceny
przełożonego. Oznaczałoby to obejście zatem ratio legis obowiązującego rozporządzenia.
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Reasumując należy jednoznacznie stwierdzić, że przekazywane funkcjonariuszom
drogą służbową informacje nie polegają na prawdzie i wynikają z nieznanych przesłanek, które
zostały przez stronę porozumienia reprezentującą podległą Pani Minister służbę mundurową
narzucone tym sygnatariuszom porozumienia, którzy je zaakceptowali.
Szef KAS, po odmowie parafowania proponowanego porozumienia uruchomił podległe
sobie organy do działań, które są sprzeczne z prawem, oraz osobiście wydał oświadczenie do
środowiska funkcjonariuszy celnych, że rozwiązaniem pominięcia jasnego kryterium w
przewidywanych regulacjach uposażenia, będą awanse stanowiskowe. Jak już nadmieniliśmy
powyżej obiecane podwyżki w kwotach 655zł i 500zł oznaczają, że wszyscy specjaliści będą
awansować na ekspertów, a eksperci na kierowników. To jest najogólniej rzecz ujmując w
rozumieniu urzędników państwowych jakimi jest kadra KAS – absurd. Ponadto w
obowiązujących przepisach zawarte są inne ograniczenia, które części funkcjonariuszy blokują
możliwości awansu.
Wobec deklarowania chęci przyznania wszystkim funkcjonariuszom podwyżek
niezrozumiały jest brak woli zmiany rozporządzenia tj. zastosowania rozwiązania
najprostszego i najbardziej właściwego.
Ponadto kwestie omawiane na spotkaniu i zawarte w tzw. porozumieniu nie
uwzględniają istotnych postulatów, jakie kierowaliśmy do Pani Minister, a na które
uzyskaliśmy jedynie odpowiedź z departamentu KAS o braku akceptacji i braku woli
jakiegokolwiek dialogu ze środowiskiem w poruszanych sprawach.
W odpowiedzi na naszą decyzję o nieparafowaniu porozumienia, oznajmiono nam, że Krajowa
Administracja Skarbowa z ZZ Celnicy PL nie będzie prowadziła konsultacji.
Związek Zawodowy Celnicy PL jest największym związkiem zawodowym wśród
funkcjonariuszy i jednym z największych organizacji pracowniczych w całym KAS, jest
członkiem Forum Związków Zawodowych. Reprezentujemy około 5000 funkcjonariuszy i
pracowników, a w wielu Izbach Administracji Skarbowej jesteśmy jedynym lub jednym
z niewielu reprezentatywnych organizacji. Ustawa o Związkach Zawodowych gwarantuje nam
prawo do konsultacji i uzgadniania zasad warunków pracy, służby i wynagrodzeń i takie
postawienie sprawy jest kolejnym przykładem na łamanie prawa, co nie może pozostać bez
adekwatnej reakcji.
Prowadzona od momentu powstania KAS polityka pomijania nas w dialogu społecznym
praktykowana przez Szefa KAS, prowadzi wyłącznie do niepokojów, napięć i eskalacji
konfliktu.
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przedmiotowego porozumienia i postawę reprezentantów ZZ Celnicy PL w tej sprawie. Panuje
szerokie oburzenie na przedmiotowe traktowanie funkcjonariuszy, nie tylko tych o najniższych
uposażeniach. Jest to w naszej ocenie zwyczajnie nieuczciwe i w szerszej perspektywie
niekorzystne dla Państwa. Z takim samym sposobem zarządzania mieliśmy do czynienia w
przeszłości, a którego zmianę jakościową zapowiadały obecne ośrodki władzy. Oburzenie
potęguje fakt, że o sprawach Służby decydują związki, które nie mają żadnego mandatu
funkcjonariuszy.
Związek Zawodowy Celnicy PL jest gotowy do dialogu i merytorycznego,
partnerskiego rozwiązania narastającego problemu, jakie stworzyła, zapewne bez wiedzy Pani
Minister, postawa obecnego kierownictwa KAS. Oczekujemy na refleksję i zrozumienie ze
strony Pani Minister. Nikomu nie służą niepokoje. Funkcjonariusze SCS są od wielu lat pod
presją reform, ciągłych zmian i innych nieprzewidywalnych wydarzeń. Oczekują stabilizacji, a
kolejny raz są prowokowani do obrony swoich praw obywatelskich i zwykłej ludzkiej godności.
Wobec powyższego apelujemy do Pani Minister o podjęcie realnego dialogu i uzgodnień
z całym środowiskiem w zakresie zagwarantowania godziwych uposażeń i podmiotowości
funkcjonariuszy służby mundurowej zgodnie z publicznymi deklaracjami wszystkich czynników
oficjalnych deklarujących uznanie dla naszej codziennej służby. Celnicy czekają na konkrety i
gwarancje rozwiązania postulatów, które w ich imieniu kierujemy od lat do Rządu RP.
Załączamy uprzejmie nasz projekt porozumienia,które przedstawiliśmy na spotkaniu z Szefem
KAS wraz z wnioskiem o uzgodnienie treści, jednak Szef KAS nie był tym zainteresowany.
Do wiadomości:
1. Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów
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