Poznań, 4 czerwca 2010r.
ZWIĄZEK ZAWODOWY SZCZEGÓLNEGO
NADZORU PODATKOWEGO I AKCYZY

ZARZĄD KRAJOWY

KOMUNIKAT
ze spotkania przedstawicieli Związku Zawodowego Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy
z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów, Szefem Służby Celnej.
Spotkanie odbyło się w dniu 12 maja 2010r. w gmachu Ministerstwa Finansów, w którym
uczestniczyli:
−
−
−
−
−

Jacek Kapica – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Służby Celnej,
Maria Wójtowicz – z-ca Dyrektora Departamentu Służby Celnej,
Mirosław Sałata – Przewodniczący Zarządu Krajowego Z.Z.S.N.P.i A.,
Eugeniusz Poleszak - Sekretarz Zarządu Krajowego Z.Z.S.N.P.i A.,
Paweł Ślęzak - Sekretarz Zarządu Krajowego Z.Z.S.N.P.i A.

Głównym tematem spotkania była sytuacja członków korpusu służby cywilnej, których
stosunek pracy zostanie przekształcony w stosunek służbowy.
Przedstawiciele związku zawodowego zwracali szczególną uwagę na sytuację członków korpusu
służby cywilnej oraz obawy środowiska pracowniczego związane z przekształceniem stosunku
pracy w stosunek służbowy.
W dyskusji omówiono w szczególności:
− zasady przekształcenia stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej, którym zostaną
przedstawione propozycje pełnienia służby w Służbie Celnej.
W tej tematyce Szef Służby Celnej Pan Jacek Kapica podtrzymuje stanowisko wyrażone
na poprzednich spotkaniach, że jedynym, możliwym prawnie korpusem w którym będą
proponowane warunki służby członkom korpusu służby cywilnej jest korpus podoficerów służby
celnej. Awansowanie na stopień wyższy niż podoficerski w Służbie Celnej ograniczone jest przez
kryterium kursu i egzaminu koniecznego do uzyskania stopnia aspiranckiego i oficerskiego. Szef
Służby Celnej podkreślił, że jego intencją jest aby pracownicy cywilni którym Dyrektorzy Izb
Celnych przedstawią propozycje pełnienia służby, nie stracili środków finansowych dotychczas
otrzymywanych, za wyjątkiem sytuacji gdy proponowane stanowisko służbowe, jego zajmowanie,
będzie uzależnione od kwalifikacji zawodowych, wykształcenia posiadanego przez członka korpusu
służby cywilnej.
− w zakresie dodatku za wieloletnią pracę – 25 % dodatku
Szef Służby Celnej wskazał, że zasady zastosowane przez Dyrektorów Izb Celnych winny być
zbieżne z zasadami jakie dotyczyły funkcjonariuszy celnych, czyli zwiększenie dodatku
za wieloletnią służbę o 0,5 % za każdy rok pracy/służby powyżej 20 lat. Szef Służby Celnej
poinformował, że środki finansowe na ten cel zostały zarezerwowane w uchwale modernizacyjnej,
w części dotyczącej roku 2010.

− w zakresie proponowanych stanowisk służbowych
Intencją Szefa Służby Celnej nie jest obniżenie uposażenia członkom korpusu służby cywilnej
a wyznacznikiem stanowiska służbowego zawartego w propozycji pełnienia służby winno być
uposażenie zasadnicze jakie pozostanie po odliczeniu z dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia
w pierwszej kolejności dodatku za stopień służbowy oraz dodatku za wysługę lat, od kwoty brutto
aktualnego wynagrodzenia. Proponowane stanowisko powinno wynikać wprost z tak wyliczonego
uposażenia zasadniczego.
W dalszej części dyskusji Szef Służby Celnej wyraził opinię, że w gestii dyrektora danej izby
celnej jest przedkładanie propozycji oraz zagospodarowanie osób w strukturze danej izbie celnej,
w przypadku gdy członek korpusu służby cywilnej nie przyjmie przedłożonej jemu propozycji
pełnienia służby. Jak również indywidualne podejście do każdego przypadku uwzględniające
wykonywane zadania, doświadczenie i wykształcenie pracownika. Członkowi służby cywilnej
który nie przyjmie propozycji pełnienia służby, Dyrektor Izby Celnej powinien wskazać miejsce
pracy przewidziane dla korpusu cywilnego w innej komórce (np. w orzecznictwie, poprzez
przesunięcie do komórek dozoru funkcjonariuszy wykonujących swoje zadania w komórkach,
w których mogą pracować również cywile), w myśl przepisów art. 99 ustawy o służbie celnej.
Dyrektorom izb celnych nie zostały i nie zostaną przekazane wytyczne, co do zasad przedkładania
propozycji pełnienia służby, członkom korpusu służby cywilnej. W tej tematyce zostawia
dowolność Dyrektorom Izb Celnych w ramach obowiązującego prawa - ustawy o Służbie Celnej
i aktach wykonawczych do ustawy.
Ponadto przedstawiciele związków zawodowych poruszyli inne kwestie budzące wątpliwości
i niejasności, do których odniosła się Zastępca Dyrektora Departamentu Służby Celnej Maria
Wójtowicz i tak:
- składka chorobowa zostanie włączona do uposażenia co jest dodatkowym przywilejem jakie zyska członek korpusu służby cywilnej przy zmianie statusu,
- członkowie korpusu służby cywilnej po zmianie statusu na funkcjonariusza będą podlegać procesowi opisu i wartościowania stanowisk, ale po zmianie statusu co do zasady nie będzie zmieniane
stanowisko.
- w przypadku, gdy po zastosowaniu mnożników kwoty bazowej do ustalenia uposażenia zasadniczego (po odjęciu z dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia brutto dodatku
za
stopień oraz dodatku za wysługę lat) i po przeliczeniu ostatniej kwoty przeznaczonej
na
uposażenie zasadnicze będzie ono niższe niż wynikałoby to z zastosowania konkretnego mnożnika,
należy zastosować następny wyższy mnożnik tak, aby całość uposażenia nie była niższa od dotychczas otrzymywanego.
- zwrócono uwagę na zapisy projektu z dnia 5 maja 2010r. Rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, trybu awansowania oraz dokonywania
zmian na stanowiskach służbowych, które to w § 4 ograniczałoby pełnienie służby na stanowiskach
kierowniczych dotychczasowym kierownikom komórek dozoru w urzędach celnych wobec których
pozytywnie wypowiedzieli się Naczelnicy Urzędów Celnych (dwuletni okres służby
na najwyższym stanowisku służbowym w dotychczasowej kategorii).
Dyrektor Pani Maria Wójtowicz podziękowała za powyższą uwagę i stwierdziła,
że w powyższej kwestii wniesie stosowną poprawkę do projektu rozporządzenia.
Szef Służby Celnej wyraził pogląd, że zasady przekształcania stosunku pracy w stosunek
służbowy członków korpusu służby cywilnej winny zostać uzgodnione przez pracodawcę-

Dyrektorów Izb Celnych z organizacjami związkowymi działającymi w podległej jednostce
organizacyjnej.

Zarząd Krajowy zdecydował o opublikowaniu powyższego komunikatu mimo, iż Minister Jacek
Kapica, do którego zwróciliśmy się o wyrażenie opinii czy powyższe informacje są Jego zdaniem
zgodne z treścią przeprowadzonych na naszym spotkaniu rozmów odpowiedział, że nie widzi
konieczności przekazania dyrektorom izb celnych wytycznych, co do zasad przedkładania
propozycji pełnienia służby członkom korpusu służby cywilnej. Kwestie te pozostają w gestii
dyrektora izby celnej!

Mirosław Sałata
(przewodniczący)

