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"RAZEM ZWYCIĘŻYMY". CELNICY ZAPOWIADAJĄ
AKCJĘ PROTESTACYJNĄ
Związek Zawodowy Celnicy PL poinformował resort ﬁnansów, że środowisko nie jest zadowolone z
rozwiązań, które Ministerstwo zaproponowało w sprawie podwyżek w Krajowej Administracji
Skarbowej. Związkowcy podkreślają w wiadomościach wysyłanych m.in. do mediów, że sytuacja jest
napięta i jest zagrożenie wybuchem "niekontrolowanego protestu w KAS".
Jak czytamy w piśmie, które związkowcy skierowali do szefa resortu ﬁnansów, Tadeusza Kościńskiego,
minister miał zostać "wprowadzony w błąd" przez kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej
"odnośnie wysokości wypłaconych podwyżek w MSWiA oraz Ministerstwie Sprawiedliwości". "(...) w
ramach trwającej procedury sporów zbiorowych wysłał do wszystkich Dyrektorów Izb Administracji
Skarbowych i KIS, żądanie zrealizowania postulatów, w tym postulatów płacowych, dot. równego
traktowania w terminie trzech dni (wraz z wypłatą majową)" - informuje związek szefa resortu.
Celnicy zapowiadają, że po tym terminie, w razie braku realizacji postulatów, zostanie ogłoszona akcja
protestacyjna w Krajowej Administracji Skarbowej. Chodzi oczywiście o podwyżki, na które czekają
pracownicy KAS i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej.

Środowisko nie akceptuje i nie pogodzi się z pogłębianiem
dyskryminacji w stosunku do naszym Koleżanek i Kolegów z innych
formacji, którzy tak samo jak my wykonują zadania na pierwszej linii w
walce z pandemią i którzy słusznie i zgodnie z deklaracjami Pana
Premiera otrzymali PEŁNE podwyżki wynikające z ustawy budżetowej i
ustawy modernizacyjnej w wysokościach przyznanych dla odpowiedniej
formacji, a nie tak jak informuje Pana kierownictwo KAS, tylko 6 proc.
Jesteśmy pewni, że Pan Minister nie traktuje gorzej swoich podwładnych,
niż ministrowie ww. resortów.
pismo ZZ Celnicy PL do ministra Tadeusza Kościńskiego

Jak dodają w piśmie związkowcy, oczekują "realizacji publicznych zapewnień Pana Premiera dot.
podwyżek". Liczą również na to, że szef resortu ﬁnansów jest za "rozwiązaniem tej sytuacji w formie
dialogu". Proponują również pilne spotkanie, które ma pozwolić na "zażegnanie dyskryminacji w KAS".
Natomiast w piśmie skierowanym do pracowników i funkcjonariuszy, związkowcy podkreślają, że chcą
"odkręcić i przedstawić prawdziwą wersję zdarzeń w mass mediach". Środowisko nie miało bowiem

przyjąć z zadowoleniem propozycji, która paść miała 14 maja podczas spotkania przedstawicielami
związków zawodowych działających w ramach Komitetu Protestacyjnego z szefostwem Krajowej
Administracji Skarbowej. Jak poinformowała InfoSecurity24.pl Magdalena Rzeczkowska, wtedy też
padło zapewnienie, że podwyżka 6 proc. wynikająca ze zwiększenia kwoty bazowej nastąpi do 10
czerwca 2020 r.
Czytaj też: Czy prezydent odpowie na apel celników?
Wspomniane "odkręcanie" polegać ma na poinformowaniu o wspomnianym niezadowoleniu
parlamentarzystów, redakcji i Rzecznika Praw Obywatelskich. Akcja wysyłania e-maili ma rozpocząć
się 18 maja i trwać do 22 maja br. Związkowcy udostępnili również treści wiadomości, jakie
pracownicy i funkcjonariusze, mają wysłać do wskazanych adresatów. Zawierają one listę pytań, które
oni z kolei mają skierować do premiera Mateusza Morawieckiego.

Pomimo, iż ZZ Celnicy PL jest największym związkiem w KAS
zrzeszającym pracowników i funkcjonariuszy, nasz mandat do pełnej
reprezentacji środowiska, wciąż próbują podważać. Apelujemy, wytrąćmy
im ten argument. Jeżeli uważacie to za słuszne, dajcie nam
niekwestionowany mandat do Waszej reprezentacji. Tak żeby nikt nie
mógł już tego podnosić.
apel ZZ Celnicy PL

Jak tłumaczyła InfoSecurity24.pl szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska w udzielonym niedawno
wywiadzie, "cały system podwyżek w KAS skonstruowany jest w taki sposób, że z jednej strony
podwyżki przewidziane są w ustawie budżetowej, i to jest to 6 proc.".

W naszym przypadku jest to rozbite: 3 proc. w ustawy budżetowej i 3
proc. z programu wieloletniego modernizacji KAS na lata 2020-2022. I
także właśnie w tym programie wieloletnim przewidziane są dodatkowe
środki w ramach systemu motywacyjnego. Sytuacja wygląda tak, że jeśli
chodzi o te 6 proc. – nazwijmy to, wzrostu kwoty bazowej z ustawy
budżetowej – od momentu ogłoszenia ustawy budżetowej, mamy 3
miesiące na wypłatę tych środków, czyli tak naprawdę do końca czerwca
tego roku. Natomiast, jeżeli chodzi o pozostałe środki z uchwały
modernizacyjnej to tutaj uruchomienie rezerwy celowej jest zależne od
nowelizacji tej uchwały. Ze względu na wynik negocjacji ze związkami
zawodowymi w lutym tego roku, konieczne jest przesunięcie pewnych
środków między wydatkami inwestycyjnymi a właśnie tą częścią
dotyczącą wynagrodzeń.
Madgalena Rzeczkowska, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej w rozmowie z
InfoSecurity24.pl z 15 maja br.

Czytaj też: Podwyżek w KAS do 10 kwietnia nie będzie
W oczekiwaniu na odpowiedź
Kopia pisma do ministra ﬁnansów traﬁła również do szefowej KAS, Magdaleny Rzeczkowskiej,
premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezydenta Andrzeja Dudy, które otrzymał niedawno od
związkowców pismo w sprawie sytuacji. Jeszcze w pierwszej połowie maja br. związkowcy z Celnicy PL
zwrócili się z prośbą do prezydenta Andrzeja Dudy o podjęcie działań związanych z brakiem realizacji
Ustawy budżetowej na rok 2020 dot. wypłaty zagwarantowanych regulacji płac w Krajowej
Administracji Skarbowej oraz wynikających z Uchwały modernizacyjnej. Celnicy już na wstępnie
cytują w piśmie do głowy państwa słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który miał "w trakcie
wystąpień na licznych konferencjach prasowych" zapewniać, że "wszystkim funkcjonariuszom w
służbach mundurowych przyznano podwyżki oraz nagrody". Nie jest to jednak zgodne z prawdą, gdyż
funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej nie doczekali się jeszcze większej pensji, z wyrównaniem zgodnie z ustaleniami - od stycznia 2020 roku.
Związkowcy pytają w liście "w czym są gorsi od swoich Koleżanek i Kolegów z innych formacji
mundurowych" oraz "czym zasłużyli sobie na tak nieuczciwe traktowanie". W ich ocenie doszło do
dyskryminacji ich formacji. "Jesteśmy przekonani, że nie został Pan poinformowany o nierównym
traktowaniu służb mundurowych, dlatego apelujemy do Pana Prezydenta, najważniejszej osoby w
Państwie, stojącej na straży przestrzegania katalogu wszelkich wartości zapisanych w Konstytucji RP,
o pilne działania w celu uruchomienia podwyżek w Krajowej Administracji Skarbowej" piszą związkowcy.
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