INFORMACJA
ze spotkania w dniu 12.07.2013 r. przedstawicieli związków zawodowych działających
w Służbie Celnej z Podsekretarzem Stanu, Szefem Służby Celnej Panem Jackiem Kapicą

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Szczególnego Nadzoru Podatkowego
i Akcyzy informuje, iż w dniu 12 lipca 2013 roku w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie
Podsekretarza
Stanu,
Szefa
Służby
Celnej
Pana
Jacka
Kapicy
z przedstawicielami organizacji związkowych działających w Służbie Celnej. Ze strony Ministerstwa
Finansów w spotkaniu uczestniczyła także Pani Maria Wójtowicz, Zastępca Dyrektora
Departamentu Służby Celnej. Stronę związkową reprezentowali przedstawiciele:
Związku Zawodowego Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy,
Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej,
Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP.
Na wstępie spotkania Kol. Jacek Staniszewski, Przewodniczący FZZSC w imieniu obecnych
przedstawicieli stron związkowych przekazał Ministrowi Finansów za pośrednictwem Szefa Służby
Celnej Pana Jacka Kapicy „Raport regulacyjny w sprawie zakresu ochrony praw emerytalnych
funkcjonariuszy Służby Celnej oraz preferowanych kierunków zmian normatywnych …”.
W odpowiedzi Szef Służby Celnej Pan Jacek Kapica wyjaśnił, iż stanowisko w przedmiotowej
sprawie zostanie przedstawione stronie związkowej niezwłocznie po zapoznaniu się i analizie
treści raportu.
W kolejnych punktach spotkania poruszono
m.in. kwestie zmian prawnych
w zakresie zwolnień lekarskich funkcjonariuszy celnych, uruchomienie środków na wzrost dodatku
za stopień służbowy, regulaminu nagród za szczególne osiągnięcia, wartościowania stanowisk
pracy oraz awansów.
Odpowiadając na pytania strony związkowej dotyczące zmian prawnych w zakresie zwolnień
lekarskich (80%) Pani Maria Wójtowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu SC wyjaśniła, że
w chwili obecnej prowadzone są prace na etapie konsultacji wewnętrznych. Na dzień dzisiejszy nie
możliwe jest precyzyjne wskazanie terminu wprowadzenia proponowanych zmian chociaż prace
nad nimi są daleko posunięte.
W kwestii uruchomienie środków na wzrost dodatków za stopień służbowy Szef Służby Celnej Pan
Jacek Kapica poinformował, że obecnie prowadzone są intensywne działania w tym zakresie,
jednakże z uwagi na złożoność problemu jak też „dynamiczną” sytuację finansową nie możliwe jest
zapewnienie wprowadzenia stosownych regulacji w konkretnym terminie i w proponowanej
pierwotnie wersji a regulacja (150 zł) nastąpi od lipca br., bez spłaty od stycznia a pozostałe środki
zostaną w Izbach jako oszczędności. Projekt odpowiedniego w tym zakresie rozporządzenia czeka
na podpis Ministra Pana Jacka Rostowskiego.
Odpowiadając na zapytanie Kol. Mirosława Sałaty, Przewodniczącego Zarządu Krajowego
ZZSzNPiA dotyczące stworzenia jednolitego regulaminu nagradzania za szczególne osiągnięcia
Szef Służby Celnej wskazał na dużą autonomię dyrektorów izb celnych w tym zakresie. Uwydatnił
jednak, że właściwe jest powiązanie ich z zadaniami wynikającymi z realizacji zarządzania przez
cele. Ponadto Pani Maria Wójtowicz uściśliła, iż wyróżnienia w formie nagrody pieniężnej mogą
być udzielone z dwóch różnych tytułów, tj. wzorowe wypełnianie powierzonych zadań służbowych
i przejawianie inicjatywy w zakresie doskonalenia organizacji pracy i efektywności służby.

To właśnie udzielanie nagród z tytułu przejawiania inicjatywy będzie uzależnione od wyników
osiąganych w związku z realizacją wyznaczonych celów.
Udzielając odpowiedzi na pytania dotyczące udostępnionej „Analizy systemu opisów stanowisk i
wartościowania wraz z rekomendacjami w Służbie Celnej” opracowanej przez HayGroup, zarówno
Szef Służby Celnej Pan Jacek Kapica jak też Pani Maria Wójtowicz akcentowali potrzebę jego
wnikliwej analizy i wyciągnięcia właściwych wniosków.
Nawiązując do poruszonych przez Kol. Barbarę Smolińską, Przewodniczącą Zrzeszenia ZZSCRP
kwestii awansów w stopniu służbowym Pani Maria Wójtowicz wyjaśniła, że monitorowane były
powyższe awanse i dysponuje danymi ilu funkcjonariuszy celnych było awansowanych w okresie
od wejścia w życie nowej ustawy o służbie celnej do końca roku 2011. Podkreślono też, iż we
wrześniu przekazane środki będą w wyższej wysokości i uwzględnionych w awansach zostanie
20% funkcjonariuszy.
Ponadto w kwestii funkcjonowania komórek dozoru Szef Służby Celnej podkreślił, że w małych
oddziałach celnych, o ile nie zostaną zlikwidowane (a należy sądzić, że nie zostaną) możliwe
będzie łączenie dozoru z resztą funkcjonariuszy oddziału (stanowić będą całość). Takie
rozwiązanie zostanie w gestii poszczególnych dyrektorów izb celnych.

Za Zarząd Krajowy
Przewodniczący Zarządu
...……………………………………
Mirosław Sałata
(podpis na oryginale)

