www.celnicy.pl

Związek Zawodowy
Celnicy PL

Nysa, dnia 21.09.2018r.

ZZ Celnicy PL –90/18
Sz.P.
Teresa Czerwińska
Minister Finansów RP

Szanowna Pani Minister
Związek Zawodowy Celnicy PL, w związku z brakiem dialogu, przedstawia postulaty
tożsame z postulatami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych:
1. Przyznanie dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposażeń w roku bieżącym, do
kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza;
2. Podjęcie prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie systemu emerytalnego
funkcjonariuszy, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 r.;
3. Odmrożenie waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. (Dz.
U. Z 2016 r. poz. 966, 1948);
4. Zrównanie statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r.
ze statusem funkcjonariuszy przyjętych przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy (Dz. U. Z 2016 r. poz. 708, 2270, z 017 r. poz. 38, 715, 1321,
1386); zniesienie dodatkowych warunków dla funkcjonariuszy Służby Celno Skarbowej tj. 55
lat i 5 lat wykonywania zadań policyjnych;
5. Przywrócenie pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej funkcjonariuszy SCS w służbie
nieprzekraczający 30 dni w roku.
Ponadto przedstawiamy postulaty:
6. Zaliczenia do wysługi emerytury mundurowej okresu zatrudnienia funkcjonariuszy celnych
w administracji celnej, przed 15 wrześniem 1999r. kiedy wykonywali zadania tożsame z tymi od
15 września 1999r.,
7. Wycofania negatywnych skutków ucywilnienia funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej,
8. Wprowadzenia zmian legislacyjnych zmierzających do umożliwienia powrotu do służby/pracy
osób, które nie otrzymały propozycji do KAS i osób, które nie przyjęły propozycji pracy
w Krajowej Administracji Skarbowej;
9. Podjęcia działań w kierunku uszczelnienia systemu podatkowego dot. akcyzy i uszczelnienia
zewnętrznej granicy UE – tj. wzmocnienie kadrowe przejść granicznych do poziomu obsady
Związek Zawodowy- Celnicy PL
Adres dla doręczeń: 48-300 Nysa ul. Otmuchowska 50
e-mail slawomir.siwy@celnicy.pl, tel: 668-438-041

www.celnicy.pl
etatowej funkcjonariuszy Straży Granicznej, doposażenie w sprzęt do kontroli oraz poprawę
warunków kontroli i zmianę procedur odpraw celnych,
10. Przyjęcie ustawy modernizacyjnej dla Krajowej Administracji Skarbowej,
11. Wstrzymanie prac nad Centrum Informatyki Resortu Finansów,
12. Wyodrębnienie organizacyjne Służby Celno-Skarbowej z komendą główną, jak w każdej
innej służbie mundurowej,
13. Podwyżki dla wszystkich funkcjonariuszy w służbie stałej oraz pracowników zatrudnionych
na czas nieokreślony, których wynagrodzenie lub uposażenie zasadnicze jest poniżej 3050 zł tj.
mniej niż gwarantował to Szef KAS jako minimum płacowe w KAS,
14. Utworzenie funduszu na nagrody i koszty zwalczania przestępczości ze środków uzyskanych
z ujawnionych przez pracowników i funkcjonariuszy KAS przestępstw.
15. Uporządkowanie i ustabilizowanie polityki kadrowej i płacowej.
16. Poprawa warunków pracy w urzędach skarbowych oraz służby w urzędach celnoskarbowych. Dotyczy w szczególności wielu oddziałów celnych granicznych i wydziałów
realizacji oraz komórek SENT;
17. Przestrzeganie przepisów ustawy o związkach zawodowych w zakresie konsultacji
warunków pracy i płacy pracowników i funkcjonariuszy.
Pan Premier Mateusz Morawiecki zwracał się do funkcjonariuszy Służby CelnoSkarbowej w następujący sposób:
„Dzięki tym środkom, które już teraz odzyskujecie,
i profesjonalizmowi państwo staje się coraz silniejsze.”

dzięki

waszym

działaniom

W komunikatach MSWiA czytamy:
„Dzięki sukcesywnie wprowadzanym podwyżkom uposażeń, w styczniu 2019 r. funkcjonariusze
będą zarabiać średnio o ponad 800 zł więcej niż w 2015 r., a wynagrodzenia pracowników
cywilnych wzrosną średnio o 750 zł. Niezależnie od tego, od 1 maja br. podwyżki otrzymali
najmniej zarabiający i nowo przyjęci funkcjonariusze służb podległych MSWiA.”
Także żołnierze otrzymają podwyżki o 656zł w przyszłym roku.
Niestety kierownictwo KAS nie zawnioskowało o dodatkowe środki na podwyżki dla
funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w 2019r. i są Oni, funkcjonariuszami jedynej formacji
mundurowej, którzy nie mają zagwarantowanych podwyżek, ponad wskaźnik inflacji w 2019r.
Funkcjonariusze wszystkich innych służb otrzymają w roku 2019 podwyżki przekraczające
znacząco próg inflacji.
Służby podległe MSWiA mają środki na modernizację zagwarantowane w ustawach
modernizacyjnych. Krajowa Administracja Skarbowa otrzymała nowe zadania, a nie otrzymała
wyposażenia do ich wykonania. Sprzęt zakupiony wiele lat temu jest wyeksploatowany. Poziom
wykonywania zadań przez KAS to kwestia bezpieczeństwa Państwa i Obywateli, tak jak w
innych służbach. Bez dodatkowych etatów i środków dla KAS Państwo Polskie w tej sferze
pozostanie słabe, ze słabą ochroną granic. Słabe wobec mafii przemytniczych i oszustów
akcyzowych, silne wobec drobnych oszustów.
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Zmieniane są dla innych formacji odpowiednie rozporządzenia zwiększające wielokrotność
kwoty bazowej. Tylko funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej są pomijani, a Ich średnie
uposażenie jest najniższe spośród wszystkich służb mundurowych.
W KAS pracuje ponadto około 50 tys. pracowników i funkcjonariuszy. Status finansowy
wielu jest krytyczny. Po ostatnich regulacjach płacowych, wynikających z oszczędności na
funduszu płac, poziom frustracji wzrósł jeszcze dodatkowo znacząco, gdyż zrównano
praktycznie uposażenia osób z ogromnym doświadczeniem i wieloletnim stażem
z nowoprzyjmowanymi do pracy czy służby.
Ponadto istnieją różnice w wysokości otrzymywanych uposażeń nawet w kwotach 1500-2000zł
przy wykonywaniu takich samych zadań i z podobnym stażem i kwalifikacjami. To samo dotyczy
wynagrodzeń.
Z KAS odchodzą doświadczeni pracownicy i funkcjonariusze na skalę niespotykaną dotychczas,
a coraz większe problemy występują z zatrudnieniem nowych osób o niezbędnych
kwalifikacjach.
Prosimy o spotkanie celem omówienia ww. postulatów.
Z poważaniem
Sławomir Siwy
Przewodniczący
ZZ Celnicy PL
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