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Szanowny Panie Przewodniczący!
W związku z planowanym posiedzeniem Komisji w dniu 4 sierpnia 2010 r. oraz
w nawiązaniu do naszego pisma nr ZZ SNP i A -I-8/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.,
zwracamy się do Pana w nadziei, że Komisja pomoże naprawić nieprawidłowości jakich,
naszym zdaniem dopuszcza się kierownictwo Służby Celnej w interpretacji przepisów
związanych z umundurowaniem pracowników korpusu służby cywilnej. Nieprawidłowości
te rodzą głęboką frustrację i napięcie wśród pracowników (funkcjonariuszy), co może
negatywnie wpłynąć na poziom wykonywanych czynności. Najważniejsze z tych
nieprawidłowości czy wręcz naruszeń prawa to:
1. W części (co najmniej w połowie) izb celnych pracownikom korpusu służby
cywilnej, którzy przyjęli propozycję pełnienia służby w Służbie Celnej, Dyrektorzy Izb Celnych
nie wręczyli aktów mianowania. Takie postępowanie doprowadziło do sytuacji, w której
pracownik cywilny jest traktowany niby jako funkcjonariusz mimo, że de facto pozostał
pracownikiem cywilnym - nie został spełniony wymóg art. 99 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o służbie celnej (Dz. U. z 2009 r. nr 168, poz. 1323 ze zm.). Naszym zdaniem jest
to istne curiosum, które nie powinno mieć miejsca w państwie prawa.
2. Nie „doliczono” też dodatkowego urlopu celnego, należnego na podstawie art. 138
ust. 4, pracownikom korpusu służby cywilnej, mianowanym na funkcjonariuszy na postawie
art. 99 ust. 7 ww. ustawy, którzy przepracowali łącznie 15 lub więcej lat w służbie cywilnej lub
w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych, pomimo zapisu art. 99 ust. 8 ww. ustawy, gdzie ten okres stażu wlicza się
do okresu służby w Służbie Celnej.
3. Jak dotąd nie wypłacono też ww. cywilom przysługujących funkcjonariuszowi,
w myśl art. 85 cyt. wyżej ustawy, środków na zagospodarowanie w wysokości
jednomiesięcznego uposażenia należnego w dniu tego mianowania, nawet tam gdzie takie
akty zostały wręczone.

Zarząd Krajowy naszego Związku stoi na stanowisku, iż przepisy prawa nie powinny
być łamane lub omijane. Tylko gruntowne wyjaśnienie zaistniałych problemów oraz
usunięcie nieprawidłowości pomoże uspokoić istniejące w Służbie Celnej w ww. grupie osób
nastroje. Zarząd oferuje swoją pomoc w wypracowaniu koniecznych działań lub
ewentualnych zmian w odpowiednich przepisach.

Z wyrazami szacunku
Mirosław Sałata
(przewodniczący)
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