KOMUNIKAT
ze spotkania przedstawicieli central związkowych działających w Służbie Celnej z
Kierownictwem Ministerstwa Finansów w dniu 22 października 2010 roku.
W dniu 22 października 2010r. w siedzibie Ministerstwa Finansów odbyło się spotkanie
kierownictwa Służby Celnej z przedstawicielami ogólnopolskich central związkowych
działających w Służbie Celnej, poświęcone procesowi opisu i wartościowania stanowisk
służbowych.
W spotkaniu uczestniczyli Szef Służby Celnej Jacek Kapica, Zastępca Szefa Służby Celnej
Grzegorz Smogorzewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Służby Celnej Maria Wójtowicz,
Stronę związkową reprezentowali przedstawicie Federacji ZZSC, Zrzeszenia ZZSCRP oraz
ZZSzNPiA, gdyż pozostałe organizacje związkowe nie zostały przez Szefa SC zaproszone do
udziału w tym spotkaniu. Wykluczenie pozostałych ogólnopolskich organizacji związkowych
spotkało się z jednoznacznie negatywnym stanowiskiem strony związkowej.
Strona związkowa podtrzymała swoje wspólnie uzgodnione stanowisko przekazane w dniach
17 i 27 września 2010 roku i zawarte w przesłanej do kierownictwa Służby Celnej negatywnej
opinii dotyczącej projektu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad dokonywania
opisów i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych w szczególności ze
względu na:
- doprowadzenie do nierównego traktowania w procesie i dokonywanych kwalifikacjach
poszczególnych grup funkcjonariuszy celnych,
- degradację stanowiskową około 50% funkcjonariuszy celnych pomimo braku zmiany ich
podstawowych zadań wykonywanych na stanowiskach służbowych
- błędne założenia metodologiczne procesu opisu i wartościowania stanowisk,
- wewnętrzne wady systemowe przyjętych kwalifikacji zadań a także bilansowania ich
czasochłonności na poszczególnych stanowiskach służbowych, zmuszające do odchodzenia
od realnych uwarunkowań występujących na poszczególnych stanowiskach,
- stwierdzona w praktyce wadliwość udostępnionego do stosowania narzędzia
elektronicznego „Sowa”,
- negatywne w ujęciu prakseologicznym skutki dla całej Służby Celnej, wynikające z
dokonywanych obecnie kwalifikacji na stanowiskach służbowych.
Strona związkowa wezwała Szefa Służby Celnej do przedstawienia w trybie pilnym stanowiska dotyczącego przedstawionych powyżej ocen i propozycji naprawy stwierdzonych wad
systemu - a także pełnej informacji na temat planowanych działań kierownictwa SC mających
na celu zmianę negatywnych skutków, powstałych na wskutek wprowadzenia procesu opisu i
wartościowania stanowisk przy wykorzystaniu dostępnych środków finansowych w roku
2010 i 2011.
Ze względu na występujące we wdrażanym procesie naruszenie praw nabytych
funkcjonariuszy celnych oraz nierówne traktowanie funkcjonariuszy celnych mianowanych
do służby po dniu 30 czerwca 2010r. i funkcjonariuszy pełniących służbę przed tym dniem poprzez stosowanie odmiennych zasad kwalifikacji stanowiskowych - strona związkowa
zapowiedziała zastosowanie wszystkich dostępnych środków zaskarżenia.
Strona związkowa zwróciła się również do Szefa Służby Celnej o wprowadzenie prawnych
gwarancji zachowania dotychczasowego wynagrodzenia funkcjonariuszy - także po

zakończeniu procesu opisu i wartościowania stanowisk oraz wprowadzenia korelacji
poziomej w przypadku kwalifikacji na niższe stanowisko służbowe. Nie stanowi to
przeszkody dla przydzielania funkcjonariuszom w wyniku procesu opisu i wartościowania
stanowisk na poziomach wyższych niż dotychczas zajmowane.
Obecne na spotkaniu centrale związkowe poinformowały, że pomimo braku akceptacji dla
treści zarządzenia Ministra Finansów nr 43 oraz założeń i poszczególnych rozwiązań
wdrażanego procesu ich przedstawiciele wejdą w skład centralnego zespołu ds. opisu i
wartościowania stanowisk celem monitorowania jego przebiegu i wykorzystania w ten sposób
każdej możliwości obrony interesów pracowniczych funkcjonariuszy Służby Celnej.
Szef Służby Celnej zapowiedział przedstawienie kompleksowego stanowiska w poruszanych
sprawach a także w sprawie wynagrodzeń (przekazanie projektów rozporządzeń o uposażeniu
zasadniczym i dodatkach) oraz w kwestii podziału środków na regulację wynagrodzeń
funkcjonariuszy celnych w terminie do 15 listopada br.
Potwierdził także stanowisko zawarte w piśmie z dnia 18 października br.( znak
PUPJ/SEKR/2992/2010), że funkcjonariusze celni (którzy zmienili status z cywila na
funkcjonariusza po 30 czerwca br.) nadal mogą wykonywać dotychczasowe zadania kontrolne
(np.stanowisko wartościowane na poziomie specjalisty) z zachowaniem posiadanego obecnie
wyżej zwartościowanego stanowiska służbowego (np.eksperta celnego)
Dyrektor Maria Wójtowicz poinformowała o służącej funkcjonariuszom drodze odwoławczej
zarówno w procesie przedstawiania im kwalifikacji zadaniowej na stanowisku (do zespołu
lokalnego i Dyrektora), jak też po formalnym przedstawieniu propozycji nowego stanowiska po
jej przyjęciu (do Szefa Służby Celnej).

Przedstawiciele strony związkowej podnieśli dodatkowo sprawy;
- trybu wypłaty nagrody jubileuszowej i konieczności zmiany ustawowej w tej kwestii - Szef
Służby Celnej zapowiedział podjęcie działań w celu pilnego uregulowania prawnego tej
sprawy,
- sprawy funkcjonariuszy celnych zawieszonych w kontekście stosowania art.105 pkt 10
ustawy o Służbie Celnej.
Podpisali:
Jacek Staniszewski Przewodniczący Federacji ZZSC
Mirosław Sałata Przewodniczący ZZSNPiA
Barbara Smolińska Przewodnicząca Zrzeszenia ZZSC RP

