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Sekretarz Rady Ministrów
Minister Członek Rady Ministrów
bip@kprm.gov.pl

Szanowny Panie Ministrze
Zarząd Krajowy OZZ KAS
wsparcie i podjęcie działań zmierzających do objęcia
funkcjonariuszy celno-skarbowych tożsamymi regulacjami jak pozostałe służby podlegające
pod MSWiA oraz pod Ministerstwo Sprawiedliwości. (druk senacki nr 166,druki sejmowe nr
432, 493 i 493-A),
W Senacie podczas posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej,
które odbyło się w dniu 30.07.2020r. wszyscy, praktycznie także strona rządowa, uznali
argumenty za objęcie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej za słuszne.
Odmiennego zdania był wyłącznie Sekretarz Stanu Maciej Wąsik, który nie zgodził się na
włączenie Służby Celno-Skarbowej, tylko z tego powodu, że jego zdaniem Minister Finansów
zbyt późno wystąpił z wnioskiem. Na uwagę zasługuje fakt, że Biuro Legislacyjne Senatu RP
podczas posiedzenia Komisji uznało, że jest możliwe złożenie takiej poprawki, także podczas
posiedzenia plenarnego Senatu RP.
Biorąc pod uwagę, że obecnie Służba Celno-Skarbowa jest w złej kondycji, głównie przez
liczne odejścia doświadczonych funkcjonariuszy, brak kandydatów na ich miejsce oraz co raz
częstsze przypadki odejść ze służby nowo przyjętych „młodych” funkcjonariuszy, proszę o
rozważenie poniższych argumentów przemawiających za włączeniem Służby CelnoSkarbowej do systemu motywacyjnego:
1. Służba Celno-Skarbowa jest tożsama do pozostałych służb, których dodatki
motywacyjne mają objąć. Podstawą do tego twierdzenia jest wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 (sygn. akt K 39/13) oraz
objęcie
funkcjonariuszy celnych i celno-skarbowym systemem emerytalnym właściwym dla
służb mundurowych.
2. Służba Celno-Skarbowa jest najstarszą ze służb, taki stan rzeczy spowodowany jest
tym, że dopiero od 3 lat w służbie tej funkcjonuje system uposażeniowy, wcześniej
funkcjonariusze celni przechodzili na emeryturę w wieku 60 lat kobiety i 65 lat
mężczyźni. W efekcie prawie wszyscy mogą na dzień dzisiejszy przejść na emeryturę
„mundurową”. Są w Polsce IAS-y gdzie od początku roku na emeryturę przeszło już
ponad 150 funkcjonariuszy.
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3. Brak sukcesji wiedzy i umiejętności międzypokoleniowej. Wszechstronne wyszkolenie
funkcjonariusza trwa kilka lat. Bezpośredni przepływ wiedzy oraz przekazanie
umiejętności „starego” funkcjonariusza, „nowemu” skraca znacząco ten okres.
4. Kolejny raz Służba Celno-Skarbowa jest dyskryminowana w stosunku do
pozostałych. Takie rozwiązania uderzają w system Państwa Prawa. Zgodnie z
utrwaloną linią orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego wszystkie podmioty
charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą istotną (relewantną)
powinny być traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez
zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących
5. Służba Celno-Skarbowa to także jedyna formacja mundurowa, która oprócz
pilnowania przestrzegania prawa, ma wpisanie w swoje zadania generowanie
znacznej części budżetu Państwa Polskiego. Polski nie stać na to by w obliczu
kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19, pozbywać się ludzi, którzy mogą
dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom ograniczyć rozmiary tego kryzysu.
6. O objęcie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej dodatkami motywacyjnymi
zabiega także Minister Finansów, który złożył w tej sprawie stosowny wniosek
dnia 9 czerwca 2020r., nr FS7.021.12.2020.RM.
7. Przyjęcie tej poprawki nie generuje dodatkowych kosztów dla budżetu państwa,
ponieważ funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej tak samo jak inni są w ZER
MSWiA, z którego, wg. OSR dodatki motywacyjne mają się samofinansować
8. Rozwiązanie to jest w dobrze rozumianym interesie Państwa jak i
funkcjonariuszy, którzy z narażeniem zdrowia i życia dla niego służą.

Prosimy o informacje o Pana decyzji w tak ważnej dla całego środowiska sprawie na adres:
robert.sadowski@mf.gov.pl

Załączamy stosowne poprawki i wniosek Ministra Finansów.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący
Zarządu Krajowego OZZ KAS
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