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Związek Zawodowy Celnicy PL odnosząc się do pisma o nr jw. uprzejmie informuje, że
odrzuca w całości propozycję DIAS i innych ZZ dotyczącą zasad rozdysponowania podwyżek z
Uchwały modernizacyjnej Rady Ministrów, gdyż nie spełnia ona wytycznych Komunikatu
Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2019 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach
2020–2022” – M. P. z 2019 r. poz. 669.
Realizacja PRIORYTETU I - wzrost konkurencyjności i motywacyjności zatrudnienia w jednostkach
organizacyjnych KAS.
Propozycja DIAS zaakceptowana przez inne związki zawodowe, w tym zgodnie z opinią
ogółu funkcjonariuszy i pracowników, przez związki zawodowe powołane przez wcześniejszego
Dyrektora Izby Celnej w Opolu, nominowanego przez Szefa S.C. Pana Jacka Kapicę, jest wprost
kontynuacją polityki wcześniejszego Szefa S.C., właśnie Pana Pana Jacka Kapicy.
Za profesorami i doktorami badającymi patologię w polityce płacowej i motywacyjnej w S.C.
należy powtórzyć, że jest to kontynuacja „degradacji wiedzy i umiejętności” oraz ciąg dalszy
„uwłaszczenia stanowisk”. Wg propozycji DIAS ktoś miałby otrzymać podwyżkę 500zł tylko
dlatego, że piastuje obecnie stanowisko kierownika, gdy inny funkcjonariusz, który ma ogromne
doświadczenie i ogromne zasługi dla pozyskiwanie dodatkowych wpływów dla Skarbu Państwa
i został już wcześniej skrzywdzony „skokiem na kasę dokonanym przez Pana Jacka Kapicę i
Jego świtę”, otrzyma 5zł albo wcale.
ZZ Celnicy PL nigdy nie zaakceptuje takiego sposobu podziału i uzasadniliśmy to szerzej
w stanowisku przesłanym 30.06.2020r. Jeżeli chodzi o stanowiska kierownicze, to DIAS ma
możliwości motywacji znaczących regulacji płacowych w ramach dodatków – specjalnego i
funkcyjnego.
Podobnie kwestia referentów i młodszych specjalistów. Propozycja DIAS nie spełnia
PRIORYTETU I – tj. wzrost konkurencyjności KAS.
Za skandaliczne uznajemy nazywanie służby znaczącej części funkcjonariuszy jako
„wczasy na buraczanych przejściach czy wczasy w oddziale celnym”. Już samo to powinno
spowodować po stronie pracodawcy refleksję.
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Wnosimy o respektowanie prawa i rozdysponowanie podwyżek wg zasad
przedstawionych przez reprezentatywną organizację związkową w IAS Opole, względnie
uzgodnienie kompromisu akceptowanego dla ogółu funkcjonariuszy i pracowników, do
uzgodnienia którego jest uprawniona osoba wyznaczona w poprzedniej korespondencji.
Do wiadomości:
1. Prezydent RP
2. Prezes Rady Ministrów
3. Minister Finansów
4. Szef KAS
Z poważaniem,
Z poważaniem
Sławomir Siwy
Przewodniczący
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