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Wszyscy członkowie OZZKAS 

oraz sympatycy związku 
 

 

NOTATKA ZE SPOTKANIA ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZ KAS Z KIEROWNICTWEM KAS 

 

W dniu 13 stycznia 2020r., w Warszawie odbyło się spotkanie Z-cy  Szefa KAS Ministra 

Tomasza Słaboszowskiego z Zarządem Krajowym OZZ KAS. oraz Prezydium Związku Celnicy 

PL. W spotkaniu uczestniczył także Z-ca Szefa KAS Pan Piotr Dziedzic, Dyrektor DOS Pani Ilona 

Kowalska, Z-ca Dyrektora DOS Pani Marzena Dabrowska. OZZ KAS reprezentowany był przez 

Roberta Sadowskiego, Eugeniusza Poleszaka oraz Grzegorza Derkowskiego. Celnicy.PL 

reprezentowani byli przez Sławomira Siwego, Marię Mrugałę i Jolantę Haron. 

Poruszono następujące kwestie: 

1. Ministerstwo poinformowało że są prowadzone rozmowy z MSWiA . Dotyczą one 

analogicznych rozwiązań  dotyczących dodatków motywacyjnych dla doświadczonej 

kadry która uzyskała już uprawnienia emerytalne. Intencją jest utrzymanie w KAS 

doświadczonych ludzi. Drugi obszar rozmów dotyczy noweli art. 15a. ZZ zgłosiły 

potrzebę sprecyzowania zapisów z uwzględnieniem specyfiki funkcjonariuszy celnych 

oraz ich różnych statusów .Przedstawicieli OZZ KAS wręczyli Ministrowi Tomaszowi 

Słaboszowskiemu pismo nr ZK/2/1/2020 dotyczące zrównania uprawnień 

zaopatrzeniowych byłych pracowników UKS do pozostałych funkcjonariuszy. Staż 

liczony przynajmniej od września 1999r.  Minister poinformował nas, że podejmowano 

już  próbę w stosunku do pracowników wywiadu skarbowego. Została ona zablokowana 

przez RCL. Jako argument został podany brak aktów mianowania. W odpowiedzi ZZ 

przytoczyły przykład Straży Marszałkowskiej. Formacja ta uzyskała uprawnienia 

emerytalne mimo, ze ani jeden z funkcjonariuszy tam zatrudnionych nie miał aktu 

mianowania. Wszyscy byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Podobna sytuacja 

była w Straży Pożarnej. MF zobowiązało się podjąć kolejne starania w tej sprawie. 

Zgodziło się także, ze jest tu potrzebny dialog ze ZZ tak by wypracować elastyczne 
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rozwiązania wychodzące naprzeciw skomplikowanej i często odmiennej sytuacji 

funkcjonariuszy celnych. 
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2. MF poinformował Nas, że w bieżącym roku dojdzie do dwóch nowelizacji KAS, małej i 

dużej i że przy tej okazji należy się zastanowić jakie sprawy powinny być regulowane w 

pierwszej kolejności 

3. W kwestii podwyżki obydwa ZZ podkreśliły że podtrzymują swoje stanowiska 

polegające na 6% z ustawy budżetowej plus regulacja płac z uchwały modernizacyjnej. 

MF cały czas stoi na stanowisku, ze z budżetu będzie pochodziło 3%, kolejne 1,5% udało 

się przesunąć z wydatków inwestycyjnych, które i tak nie będą realizowane w bieżącym 

roku, a pozostałe 1,5% będzie pochodziło z uchwały z część pierwotnie przeznaczonej 

na płace. MF nie wykluczyło jednak, ze w ciągu trwania roku budżetowego będą jeszcze 

możliwe inne przesunięcia środków z uchwały modernizacyjnej na regulacje płac. Nie 

można jednak tego zagwarantować.   

Reasumując obecnie MF proponuje podział kwot w średnich wysokościach na etat: 

- 790,00 zł – miesięcznie na 1 etat w korpusie służby cywilnej – dotyczy 50233 etatów, 

- 700,00 zł miesięcznie na 1 etat funkcjonariuszy SCS – dotyczy 11 279 etatów. Różnica 

w wysokości kwoty spowodowana jest tym, że funkcjonariusze nie płacą składek na 

ubezpieczenie społeczne. 

- 694,00 – miesięcznie na 1 etat pracowników obsługi – dotyczy 1195 etatów. 

ZZ zaproponowały by niezależnie od uzgodnień dotyczących końcowych kwot 

przeznaczonych na regulacje płac  pracę rozpoczął zespół, który ma opracować 

centralne, abstrakcyjne zasady podziału pieniędzy na podwyżki. Pozwoli to na 

przyspieszenie prac i w efekcie szanse na  wcześniejsze wypłacenie środków 

pracownikom i funkcjonariuszom. Należy tu podkreślić że obecne na spotkaniu ZZ chcą 

by porozumienie i realizacja podwyżki było zrealizowane jak najszybciej. W związku z 

powyższym MF zaproponował spotkanie zespołu, który ma opracować zasady ogólne na 

dzień 23 stycznia oraz spotkanie ze związkami dotyczące dalszego negocjowania kwot  i 

źródeł finansowania regulacji płac na 30 stycznia 2020r. Poinformowano Nas także, że 

w dniu 29 stycznia dojdzie do spotkania MF-u z Komitetem protestacyjnym. MF 

poinformowało nas także, ze doszło do porozumień płacowych w Straży Granicznej 

gdzie kwoty podwyżki ustalono na dwie transze 321 i 141 zł średnio na etat. 

4. Kolejna kwestią poruszoną na spotkaniu były dodatki kontrolerskie. Minister Tomasz 

Słaboszowski podkreślił, że stoi na stanowisku by przy okazji reformowania tego 

dodatku NIK nie stracił. Zasadą ma być, ze obecny dodatek kontrolerski ma być dzielony 

na połowę. Jedna połowa ma wejść w podstawę, a druga stanowić nowy dodatek 
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kontrolerski. Oznacza to, ze po takim rozwiązaniu Dyrektorzy będą dysponować połową 

dotychczasowych środków na dodatki kontrolerskie. Kolejnym źródłem finansowania 

ma być uchwała modernizacyjna. ZZ stoją tu na stanowisku, że przydzielanie dodatków 

kontrolerskich nie może odbywać się kosztem pieniędzy pierwotnie przeznaczonych w 

uchwale na podwyżki. Nie dostaliśmy precyzyjnej odpowiedzi czy tak na pewno będzie.  

Nie ma akceptacji ZZ na przydzielanie dodatków kontrolerskich kosztem środków na 

podwyżki. Minister Piotr Dziedzic podkreślił, że są prowadzone prace nad wydzieleniem 

funduszu motywacyjnego na wzór S.C. Taki fundusz ma spełniać funkcję motywacyjną 

dla funkcjonariuszy i pracowników. 

5. Związki podniosły także duże rozbieżności w wynagrodzeniach i uposażeniach 

między poszczególnymi izbami. Jednocześnie przedstawiono jasne stanowisko, ze nie 

ma zgody związków na różnicowanie IAS-ów w ramach uchwały modernizacyjnej. 

Natomiast podniesiono potrzebę kierowania wygospodarowanych przez MF środków do 

Izb, które odbiegają od pozostałych. Podniesiono tu kwestię IAS Lublin, Białystok, 

Bydgoszcz, Warszawa i inne graniczne. Podniesiono także po raz kolejny sytuację IAS w 

Rzeszowie gdzie już od dwóch lat są niezrealizowane nabory i dużo nie obsadzonych 

wakatów.  

5. Powrót do munduru. MF poinformował Nas, że akces powrotu do munduru złożyło 

1327 osób. Jest to bardzo duża liczba. Jej wysokość może być spowodowana wymogiem 

6 lat policyjnych. ZZ poinformowały Ministra, ze obecnie jest wiele sytuacji gdzie 

poszczególni naczelnicy US oraz niektórzy Dyrektorzy IAS-ów spowalniają lub 

uniemożliwiają powroty do mundurów. Sytuacja taka bardzo często spowodowana jest 

tym, ze po powrocie w mundur osoba taka odchodzi z US do UCS. Tworzy to braki 

kadrowe w US. Związek podniósł potrzebę znalezienia środków na etaty cywilne US tak, 

które zastąpią wracających do munduru..  Kol. Siwy zauważył także, że nie ma przeszkód 

formalno-prawnych by osoby chcące wrócić do munduru dalej pełniły służbę w danych 

Urzędach Skarbowych bez konieczności przejścia do UCS-ów.  Ze strony MF uzyskaliśmy 

zapewnienie, że będą ułatwiać i wspierać proces powrotów do munduru,  jednak ze 

względu na ilość chętnych do powrotu będzie ten proces wydłużony w czasie. 

Dodatkowo poinformowano Nas, ze są centrale związkowe, które sa przeciwne 

powrotom funkcjonariuszy do munduru. 

7. Podniesiono także sytuację funkcjonariuszy wygaszonych przez KAS tym bardziej, ze 

są to ludzie często z dużym doświadczeniem zawodowym.  MF podkreślał, ze w 
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przedmiotowym obszarze jest bardzo zróżnicowane orzecznictwo sądów.. Generalnie 

stoi na stanowisku, ze w tych sprawach poszczególni dyrektorzy maja wykonywać 

wyraki sądów. 

8. ZZ podniosły także Trudą sytuację nowo zatrudnionych pracowników i przyjętych do 

służby funkcjonariuszy. W związku z tym, że podwyżka 655 obejmowała pracowników i 

funkcjonariuszy zatrudnionych na dany dzień nie zmieniła ona znacząco wysokości ofert 

służby i pracy. Oznacza to ze obecnie przyjmowani pracownicy i funkcjonariusze są jej 

pozbawieni. ZZ podniosły kwestię by taka sytuacja nie miała miejsca w uchwale 

modernizacyjnej. Otrzymaliśmy zapewnienie, ze tak nie jest i że „młodzi” będą 

modernizacją objęci.  

9. Po raz kolejny ZZ podniosły sprawę zaniedbań w awansach na stopniach w SCS. 

Minister Słaboszowski podkreślił, że jest to pilna sprawa do załatwienia ponieważ 

znacząco odbiegamy od innych służb. Poinformował także, ze będą czynione starania by 

ta sprawę uregulować systemowo. Równocześnie podkreślił, że nastąpi w tej sprawie 

przyspieszenie. 

10. Najbliższe spotkania robocze: 

20 stycznia 2020 r.- Zespół do unifikacji zasad określania zadań policyjnych 

23 stycznia 2020r.- Zespół do wypracowania ogólnych abstrakcyjnych zasad regulacji 

płac i uposażeń z uchwały modernizacyjnej 

30 stycznia 2020r.- spotkanie związków z Dyrekcją KAS odnośnie negocjacji kwoty na 

regulację płac i uposażeń 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Zarządu Krajowego OZZ KAS 

Robert Sadowski 

 


