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Szanowny Panie Ministrze 

               Zawarte w dniu 1 marca 2017 r. przez Pana i Pana Piotra Dudę 

Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” porozumienie „w trosce  

o należyte zabezpieczenie praw i interesów pracowników i funkcjonariuszy 

konsolidowanej administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej oraz w celu 

zapewnienia racjonalnego, funkcjonalnego i możliwe bezkonfliktowego wprowadzenia  

w życie reformy” spotkało się z bardzo ostrą i w naszym przekonaniu jak najbardziej 

uzasadnioną krytyką ze strony pracowników i funkcjonariuszy konsolidowanej, byłej 

Służby Celnej.  

Nie autoryzujemy treści porozumienia. Nie zgadzamy się, aby ochrona 

zbiorowych interesów i praw pracowników i funkcjonariuszy „powierzona” została 

wyłącznie jednej wybranej przez Pana organizacji związkowej. Za nieuzasadnione  

i szkodliwe dla procesu konsolidacji i tworzenia Krajowej Administracji Skarbowej 

uważamy marginalizowanie organizacji związkowych będących autentycznymi 

reprezentantami środowiska zawodowego i pozbawianie ich prawa do reprezentowania 

pracowników/funkcjonariuszy i obrony ich godności, praw oraz interesów materialnych 

i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych (art. 4 ustawy „o związkach 

zawodowych”, Dz.U.2015.1881) 

Nie akceptujemy porozumienia, które zawarte zostało z pominięciem stanowiska 

szerokiej reprezentacji pracowników i funkcjonariuszy KAS a w szczególności zapisu 

umożliwiającego niwelowanie dysproporcji płacowych osób zatrudnionych albo 

pełniących służbę na takich samych stanowiskach poprzez obniżanie wynagrodzenia. 

Zapisana w porozumieniu gwarancja, że „wynagrodzenie zasadnicze członów korpusu 

służby cywilnej i uposażenie funkcjonariuszy w roku 2017 nie będzie niższe niż 3000 

złotych brutto” stwarza niestety realne zagrożenie znacznego obniżenia 
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dotychczasowego wynagrodzenia. Standardem natomiast powinno być dążenie do jego 

podniesienia, ze szczególnym uwzględnieniem osób najniżej zarabiających. 

Szanowny Panie Ministrze 

Wielokrotnie, zarówno Pan jak i przedstawiciele kierownictwa S.C.  składali na 
forum podkomisji i komisji sejmowych, w Radzie Dialogu Społecznego i na licznych 
spotkaniach w Ministerstwie Finansów zapewnienia i deklaracje, że w procesie 
konsolidacji funkcjonariusze i pracownicy S.C. zachowają z nielicznymi wyjątkami 
(osoby ze stanowisk kierowniczych i osoby, które na obecnych stanowiskach zachowały 
poprzednie wynagrodzenie kierownicze) swoje obecne wynagrodzenie,  
a funkcjonariusze, którym zostanie przedłożona propozycja pracy otrzymają 
dotychczasowe wynagrodzenie łącznie z przysługującym dodatkiem za stopień.    

Niestety, w naszym przekonaniu treść porozumienia w żaden sposób nie 
gwarantuje spełnienia tych obietnic. Wręcz odwrotnie wymownie wskazuje, iż wycofał 
się Pan z wcześniejszych zapewnień dając jednocześnie możliwość swobodnego  
kształtowania polityki kadrowo-płacowej przez Dyrektorów poszczególnych Izb 
Administracji Skarbowej bez konieczności przestrzegania zasady zagwarantowania 
wynagrodzenia na poziomie nie niższym od dotychczasowego.  

Brak w Porozumieniu stosownych gwarancji w zakresie zabezpieczenia 
wynagrodzenia na poziomie zgodnym z wcześniejszymi deklaracjami, jak też powołanie 
Zespołu odwoławczego z wyłącznym udziałem jednego związku (NSZZ „Solidarność”) 
zdecydowanie nie służy konsolidacji struktur KAS i integracji środowisk zawodowych 
łączonych jednostek.  

Szanowny Panie Ministrze 

Wnioskujemy o powołanie Zespołu Odwoławczego z udziałem przedstawicieli 
wszystkich organizacji związkowych reprezentujących pracowników i funkcjonariuszy 
Służby Celnej. Jesteśmy przekonani, iż tylko szeroki udział przedstawicieli strony 
związkowej zapewni możliwość należytej ochrony praw i interesów wszystkich 
pracowników i funkcjonariuszy, niezależnie od ich przynależności związkowej a także 
osób niezrzeszonych. 

 

                                            Z wyrazami szacunku 

Przewodniczący 
/-/  

Ireneusz Grabowski 

 
Do wiadomości: 

1. Pan Mateusz Morawiecki – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów 


