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KOMUNIKAT
dot. podwyżek w 2020r.
Związek Zawodowy Celnicy PL informuje, że podejmuje działania w sprawie szybkiej
realizacji podwyżek w roku 2020.
Nasze wcześniejsze wnioski i działania doprowadziły do przesunięcia większych środków na
podwyżki w ramach Uchwały modernizacyjnej.
Niestety nie został zrealizowany dotąd nasz wniosek o skrócenie modernizacji o jeden rok i
jednoczesne zaplanowanie kolejnej na lata 2022-2024. Dzięki temu mielibyśmy solidne
podwyżki także w roku 2021 i moglibyśmy dorównać kroku innym formacjom mundurowym.
Został także uwzględniony nasz wniosek, że podwyżki dla pracowników są w wyższej kwocie
brutto o różnicę w odprowadzanych składkach ZUS, dzięki czemu netto będą na zbliżonym
poziomie.
Ważne jest by funkcjonariusze otrzymali nie mniej niż 500zł brutto(pracownicy adekwatnie
jw.), tzn. nie mogą funkcjonariusze SCS otrzymać mniej niż funkcjonariusze innych formacji
mundurowych. Jak dotąd nie jesteśmy usatysfakcjonowani propozycjami MF w tym zakresie,
gdyż uważamy, nie wchodząc w szczegóły, że tak jak w poprzednim roku funkcjonariusze SCS
są pokrzywdzeni w stosunku do funkcjonariuszy innych formacji. Nie jest to po prostu czysta
kwota 500zł brutto tak jak w Policji czy innych służbach. W tej sprawie będziemy wciąż
monitować do MF o równe traktowanie.
Mamy także na uwadze wieloletnie zaniedbania płacowe pracowników skarbowości, które co
prawda w latach 2017-2019 zostały częściowo nadrobione w niektórych aspektach, jednak na
podstawie licznych zgłoszeń z US wiemy, że nie we wszystkich, a w niektórych wręcz
pogłębiły demotywację, stąd mamy świadomość, że wiele jest wciąż do naprawienia w tym
zakresie.
Bardzo istotne także jest, aby pracownicy i funkcjonariusze KAS otrzymali podwyżki z dwóch
zapisów ustawy budżetowej, tj. raz z zaplanowanej podwyżki wielokrotności kwoty bazowej, a
dwa z modernizacji. W ocenie Związku podwyżka wielokrotności kwoty bazowej powinna
zwiększać kwotę podwyżki, tj. wspomniane 500zł brutto(odpowiednio więcej brutto dla
pracowników o różnicę w składkach na ZUS), tak aby można było dążyć do wyrównywania
braku adekwatnych podwyżek w przeszłości, w stosunku do innych formacji mundurowych,
gdyż funkcjonariusze SCS są tutaj pokrzywdzeni(pracownicy powinni mieć tak samo
podwyższane podwyżki, jedynie z wspomnianą już różnicą o składki ZUS).
Przechodząc do kwestii podziału podwyżek należy zauważyć, że MF zaplanował
nierównomierny podział. Nie tak jak w roku ubiegłym w zasadzie po równo ew. z różnicami
stażowymi, ale zróżnicowane rozdysponowanie środków. Z drugiej strony należy zauważyć, że
dopóki nie ma precyzyjnych zasad określonych w formie aktu prawnego na szczeblu
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centralnym, to wszelkie wytyczne z MF w zakresie podziału środków, są działaniami
pozaprawnymi. Tak samo działał np. Jacek Kapica wdrażając patologię wartościowania w
Służbie Celnej w 2010r. Skutki tej szkodliwej dla interesu publicznego działalności
kierownictwa SC ponosimy do dzisiaj. Mamy nadzieję, że środki z najbliższych podwyżek
zrekompensują w jakiś sposób krzywdy wartościowania wyrządzone tysiącom funkcjonariuszy
oraz znacznie poprawią warunki płacowe pracowników cywilnych.
Zgodnie z obowiązującym prawem zasady powinny być uzgadniane na szczeblu Izby ze
związkami zawodowymi. ZZ Celnicy PL, będzie aktywnie w tym uczestniczył w każdej IAS.
Każda IAS ma inną specyfikę, inne patologie płacowe.
Prosimy o wsparcie środowiska w tych działaniach.
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