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KOMUNIKAT

Koleżanki i Koledzy
Ogromne zdumienie wywołała u mnie treść komunikatu Federacji Związku Zawodowego Służby
Celnej z dnia 29.11.2010 r. W związku z tym potwierdzam, iż na spotkaniu w dniu 25 listopada 2010 r.
czterech central związkowych działających w służbie celnej (bez Związku Zawodowego Celnicy PL) z SSC
Jackiem Kapicą, niektóre centrale związkowe wnioskowały aby dokonać swoistej korelacji „starych”
stanowisk na „nowe” przy uwzględnieniu praw nabytych funkcjonariuszy, czyli mianować ich na nowe
stanowisko w oparciu o wysokość otrzymywanego przez tych funkcjonariuszy wynagrodzenia zasadniczego,
przy zastosowaniu stawek zaszeregowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca
2010 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych (w tym miejscu zasadnym jest
podkreślić, że na wcześniejszych spotkaniach kol. Staniszewski z Federacji usilnie nastawał aby
funkcjonariuszom celnym „przyznać” stanowiska służbowe bez zastosowania reguł wynikających z opisu
i wartościowania, tzn. w sposób identyczny jaki przyznano stanowiska cywilom, którzy z dniem 1 lipca
zmienili dotychczasowy stosunek pracy
na stosunek służbowy). Pan Minister wstępnie wyraził
zainteresowanie powyższym wnioskiem z dnia 25 listopada ale rozważenie tej propozycji odłożył w czasie.
Wobec tego ustalono, iż następne spotkanie odbędzie się nie później niż do dnia 01 grudnia 2010 r.
Do powyższej propozycji, po konsultacjach z zarządami swoich organizacji odnieść się też na tym spotkaniu
miały pozostałe związki zawodowe a następnie w wyniku ewentualnego uzgodnienia możliwym byłoby
podpisanie porozumienia ZZ z SSC.
W międzyczasie okazało się, iż ww. propozycja jest przez MF odrzucona. Wobec tego
najprawdopodobnie nie zastosowana zostanie zasada przyjęta przy przekształceniu cywili w funkcjonariuszy
celnych a spotkanie w dniu 01 grudnia br., zdaniem SSC jako bezzasadne zostało odwołane.
Tak więc nieprawdą jest, aby na tym etapie wymienione powyżej organizacje związkowe w pełni poparły
rozwiązania, których ostateczne omówienie i rozstrzygnięcie miało nastąpić na, jak się okazało, odwołanym
spotkaniu.
Ponadto, wobec pojawiających się niedorzecznych i mających znamiona prowokacji różnych opinii
oznajmiam, że nie znam związków zawodowych, które rzekomo w lipcu 2009 r. wyraziły zgodę na
wdrożenie nowej ustawy o Służbie Celnej, zaakceptowały i wyraziły zgodę na wdrożenie wartościowania
i opisu stanowisk. Oba te akty prawne były na ogół zawsze przez związkowców traktowane jako „nadające
się do kosza”. Ktoś kto uważa, że to właśnie od wyrażania przez nas zgody, lub nie, uzależnione jest wejście
w życie jakichkolwiek przepisów prawnych jest, moim zdaniem osobą kompletnie nie wiedzącą o czym
mówi i nierozumiejącą mechanizmów działających w naszym Państwie.
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