
Celna 

MINISTERSTWO 
FINANSÓW 

Komunikat dotyczący podwyżek uposażeń i wynagrodzeń 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Służby Celnej Marian Banaś informuje, że 
w 2016 roku przewidziano podwyżki: 

1. uposażeń dla funkcjonariuszy celnych pełniących służbe w izbach celnych. 

Rozdysponowanie: 

a) podwyższenie dodatków za stopnie służbowe 

• podwyższenie dodatków za stopnie służbowe o kwotę ok. 150 zł z wyłączeniem 
stopnia służbowego aplikanta celnego, 

• dodatek za stopień służbowy aplikant celny- podwyższenie o kwotę 279,20 zł, 

• podwyższenie dodatku za stopień aplikanta celnego o kwotę 279,20 zł wynika 
z niepodwyższenia dodatku za ww. stopień wprowadzoną z dniem 01 .07.2013 r. 
zmianą rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania dodatków do 
uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości tych 
dodatków, gdzie dodatki za stopnie służbowe podwyższono o kwotę ok. 150 zł, 

• zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków otrzymywania 
dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych oraz wysokości 
tych dodatków w części dotyczącej zmiany kwoty bazowej dodatków za stopień 
służbowy będzie obowiązywać od 01 .01.2016 r. 

b) podwyższenie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy celnych do kwoty 
3 048,80 zł 

podwyższenie uposażenia dotyczy funkcjonariuszy celnych w służbie stałej oraz 
funkcjonariuszy celnych w służbie przygotowawczej, którym termin ukończenia 
służby przygotowawczej upływa 31.12.2016 r. 

c) podwyższenie uposażenia zasadniczego pozostałej grupie funkcjonariuszy 
celnych 

nierozdysponowana kwota na podwyżki uposazen w skali roku przeznaczona 
zostanie na awanse będące w gestii dyrektorów izb celnych. 



2. wynagrodzeń (łącznie z pozostałymi należnościami: funduszem nagród 3%, nagród 
jubileuszowych, odpraw emerytalnych) dla członków korpusu slużby cvwilnej zatrudnionych 
w izbach celnych. 

Rozdysponowanie: 

a) podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego pracownikom do kwoty 3 000,00 zł 

b) podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego pozostałej grupie pracowników 

nierozdysponowana kwota na podwyżki wynagrodzeń w skali roku przeznaczona 
zostanie na awanse będące w gestii dyrektorów izb celnych 

3. wynagrodzeń {łącznie z pozostałymi należnościami: funduszem nagród 3%, nagród 
jubileuszowych, odpraw emerytalnych) dla osób nieobjetych mnożnikowymi systemami 
wynagrodzeń zatrudnionych w izbach celnych. 
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