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Związek Zawodowy
Celnicy PL Nysa, dnia  09.12.2015r.

ZZ Celnicy PL - 122/15 Pan Marian Banaś

Szef Służby Celnej
Szanowny Panie Ministrze

Związek  Zawodowy  Celnicy  PL  zwraca  się  z  uprzejmą  prośbą  o  przedstawienie  planów
Ministerstwa Finansów w zakresie:

1. Realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego poprzez włączenie funkcjonariuszy celnych
do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego

2.  Naprawy  procesu  uwłaszczenia  stanowisk  i  deprecjonowania  wiedzy  i  umiejętności
funkcjonariuszy poprzez pominięcie kryterium doświadczenia i kwalifikacji w procesie modernizacji, w
szczególności  przy  nadawaniu  stopni  i  określaniu  stanowisk  służbowych,  a  następnie  poprzez
ustanowienie przepisów, które zagwarantowały stanowiska dla uprzywilejowanej grupy i  w zasadzie
zablokowały  możliwość  awansowania,  rozwoju  zawodowego  i  wykorzystanie  kadr  zgodnie  z
kwalifikacjami i potrzebami służby

3.  Zatrzymania  i  wycofania  się  z  procesów wdrażanych  bez  konsultacji  środowiskowych  i
wbrew  stanowisku  kadry  kierowniczej  niższego  szczebla,  polegających  na  kontynuowaniu  polityki
poprzedniego  kierownictwa,  a  oznaczających  faktyczne  „zwijanie”  Służby  Celnej,  odsuwaniu
funkcjonariuszy od  możliwości  realizowania  zadań formacji  określonych  w art.2  ustawy o  Służbie
Celnej i biurokratyzowania Służby Celnej 

4.  Wdrożenia,  zgodnie  z  literą  prawa,  zasad nagradzania,  które  wyeliminują  kumoterstwo i
nepotyzm  przy  dysponowaniu  publicznymi  środkami  z  3%  funduszu  płac  oraz  wprowadzenie
motywacyjnego systemu wynagrodzeń

5.  Wycofaniu metod zarządzania  zaczerpniętych  z  biznesu,  które  nie  funkcjonują  w innych
formacjach  mundurowych,  destabilizują  i  powodują  dysfunkcję  służby,  poprzez narzucenie  systemu
celów i mierników ich realizacji, które ustanawiają priorytety wypaczające lub pomijające ustawowe
cele Służby Celnej

6. Zmianę polityki kryminalnej, która doprowadziła do ogromnych kosztów i czasochłonnych
postępowań i wymusza działania funkcjonariuszy wbrew normom KPK.

Powyższe  stanowi  kilka  najważniejszych  zagadnień,  dla  których  naszym  zdaniem  pilnie
powinny  zostać  wdrożone  procesy  naprawcze.  Zagadnienia  te  nie  wyczerpują  oczywiście  tematu
nieprawidłowości  w funkcjonowaniu  formacji,  w szczególności  dot.  nieszczelności  systemu poboru
danin  publicznoprawnych,  jednak  nie  sposób  zająć  się  wszystkimi  jednocześnie.  Ponadto  naszym
zdaniem dopiero uporanie się z ww. zagadnieniami umożliwi dalsze działania naprawcze.
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