Poznań, dnia 5 listopada 2008r.

Związek Zawodowy Szczególnego
Nadzoru Podatkowego i Akcyzy
ZARZĄD KRAJOWY

KOMUNIKAT
ze spotkania przedstawicieli ZZSNPiA z Ministrem Jackiem Kapicą, Szefem Służby Celnej,
jakie odbyło się w Warszawie w dniu 4 listopada 2008r.
Najważniejsze kwestie dot. głównie prac. Służby Cywilnej, i nie tylko:
1. Środek specjalny: środek ten za rok 2005 jest zagwarantowany (zabezpieczony)
w budżecie M.F., w części 19 i został przesunięty z „puli modernizacyjnej” jako osobna
pozycja (zaległy „element”), z samym procesem modernizacyjnym nie mający nic
wspólnego. Powyższa zaległość zostanie wypłacona w przyszłym roku jednorazowo jako
„nagroda”, w wysokości identycznej jak w roku 2006. W odpowiedzi na nasze stosowne
w tym temacie pismo, złożone wczoraj na ręce Pana Kapicy, otrzymamy komunikat M.F.
UWAGA! Środek ten otrzymają tylko zatrudnieni na dzień 01.01.2009r. Ministerstwo nie
widzi możliwości prawnej?, aby tę wypłatę otrzymały również osoby będące
na emeryturze, lub takie, które już zmieniły zatrudnienie! Pozostaje im wystąpienie
do sądu!
2. W przyszłym roku, tym razem pod nadzorem M.F. zostanie przeprowadzone
wartościowanie stanowisk pracy (nie służbowych!) funkcjonariuszy celnych, a więc
również stanowisk już aktualnie wartościowanych dla służby cywilnej, np. sznp. Następnie
poddane wartościowaniu zostaną pozostałe „cywilne” stanowiska pracy. Zgodnie
z zamiarami, wszystkie komórki kontrolne, w tym pracownicy aktualnie wykonujący
zadania z zakresu sznp. zostaną umundurowani. Orzecznictwo, księgowość, logistyka
mogą być mieszane. Po ewentualnym odrzuceniu propozycji „przejścia w mundur”, czyli
wyrażeniu chęci pozostania cywilem, osoby te pozostaną na stanowiskach cywilnych,
otrzymując inne zadania. Ta propozycja będzie tym razem już nie do odrzucenia.
3. Szczegóły dot. przejścia w mundur zostaly potraktowane zbyt ogólnikowo, ale gwarantuje
się przynajmniej utrzymanie wysokości wynagrodzenia.
4. Emeryturami mundurowymi objęte będą też te osoby cywilne, które staną się
funkcjonariuszami celnymi. Możliwość przejścia na ww. emeryturę nastąpi po 25 latach
służby. Od jakiego okresu - nie zostało jeszcze wyznaczone. Rozwiązania „pomostowe”
również zostaną rozważone. Ten tamat będzie objęty konsultacjami z ZZ w 2009r.
5. Rozporządzenia w sprawie nadgodzin jeszcze nie ma. Dotyczyć ono będzie tylko
funkcjonariuszy celnych z granicy, sznp., grup mobilnych. Wypłata nastąpi w tym roku
(środki już są) w wysokości liczonej jako średnia godzinowa z uposażenia danej osoby
z miesiąca. Cywile, zgodnie z kodeksem pracy otrzymują wolne w wymiarze godzina
za godzinę.
Ponadto Minister Jacek Kapica wyraził wolę dalszego spotykania się ze związkami
zawodowymi, tak jak obecnie, z osobna z każda centralą.
Wydany też zostanie wspólny komunikat M.F. dotyczący wszystkich, odbytych w ostatnim
czasie, spotkań ze związkami zawodowymi.
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