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KOMUNIKAT

ze spotkania z Szefem Służby Celnej w dniu 22.12.2015r.

Ze strony Ministerstwa Finansów w spotkaniu uczestniczyli:

1. Szef Służby Celnej Pan Marian Banaś

2. Z-ca Szefa Służby Celnej Pan Jerzy Chrobak

3. Pan Dariusz Staniów p.o. Dyrektora Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli
Gier 

4. Pan Wojciech Baranowski p.o. Dyrektora Departamentu Służby Celnej

Ze strony Związku Zawodowego Celnicy PL w spotkaniu uczestniczyli:

1. Sławomir Siwy,

2. Maria Mrugała,

3. Jolanta Haron,

4. Wojciech Zieliński,   

5. Piotr Wawrzyn 

 Obecni byli także przedstawiciele innych Związków.

Poniżej przedstawiamy główne tezy, które były omawiane w trakcie spotkania:

1.  Prace Zespołu ds.  projektu obywatelskiego mają na celu ustalenie  szczegółów -  nie  ma
ingerencji w główne założenia ustalone w projekcie. SSC w pełni popiera projekt obywatelski.
Zespół pracuje nad przygotowaniem stanowiska MF do projektu, co obejmuje dopracowanie
projektu oraz  kosztów finansowych i wskazanie źródeł finansowania emerytur oraz odprawy
emerytalnej. Jest zgoda MSW na obsługę emerytur przez  ich Zakład Emerytalno - Rentowy. 

2. Zmiany jakie mają być przeprowadzane w Służbie Celnej, mają na celu tak przystosować
przepisy prawa, aby zwiększyć  efektywność realizacji zadań. 

3. Projekt obywatelski jest priorytetem zarówno dla SSC jak i ZZ

Zostanie  powołana  Rada  do  tworzenia  projektu  KAS  składająca  się  z  przedstawicieli:
kierownictwa, ZZ oraz funkcjonariuszy celnych wykonujących poszczególne zadania. Zmiana
będzie wprowadzana wg. metodyki PRINCE2. Prace będą obejmowały  trzy bloki tematyczne
tzn.  personalny,  majątkowy,  kontrolny.  Proces  wdrażania  KAS  ma  być  przeprowadzany
sukcesywnie i z przepisami przejściowymi. 

ZZ Celnicy PL podjął na spotkaniu jako jedyny temat odstąpienia od wprowadzania KAS, co
nie spotkało się z żadnym poparciem obecnych przedstawicieli innych ZZ.
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4. Projekt KAS ma na celu stworzenie mocnych struktur do ścigania przestępców. Jako główne
zadanie  do  realizacji  to  nadzór  i  kontrola  prawidłowego  poboru  należności  celno-
podatkowych. Powstanie też szkoła skarbowości. 

5.  Wprowadzenie  KAS  będzie  objęte  przepisami  przejściowymi  i  ustaleniami  ze  stroną
społeczną szczegółów w przedmiotowej kwestii.  Zostaną dokonane korekty zatrudnienia po
wejściu w życie ustawy o zaopatrzeniowym systemie emerytalnym służ mundurowych i KAS.
Docelowo będzie  7 -  8 tys,  f.c.  Przyjście  do KAS będzie dobrowolne i  objęte  przepisami
przejściowymi.  ZZ  Celnicy  PL  zaproponował  ewolucyjne  „pozyskiwanie”  stanowisk
cywilnych w KAS. Minister Marian Banaś poinformował, że widzi możliwość pracy w Zespole
nad takim rozwiązaniem

6.  W trakcie  spotkania  SSC M.  Banaś  zapewnił,  że  nie  ma  planów dot.  likwidacji  żadnej
obecnie funkcjonujących w strukturach państwa służb cyt.  „Nie ma obaw, że S.C. zostanie
zlikwidowana, proszę nie ulegać szkodliwej propagandzie.” Odejścia będą na emeryturę. Kto
będzie chciał przyjąć status funkcjonariusza, będzie miał możliwość. Jak określono w KAS,
będą  wyższe  wynagrodzenia,  więc  weryfikacja  jakaś  musi  być  pod  kątem  czy  osoby  są
zaangażowane, czy wykazują chęć do rozwijania się, pogłębiania wiedzy.  

7.  Pracują  Zespoły,  których  celem  jest  rozwiązanie  problemu  CUDO,  ZEFIR2,  systemu
uproszczeń oraz zmiany w ustawie hazardowej.  Zmiany legislacyjne zostały opracowane w
Toruniu  pod  kierownictwem  obecnego  p.o.  Dyrektora  Departamentu  Służby  Celnej  W.
Baranowskiego.

8. Zagadnienie związane z podwyżkami i ich podziałem w SC zostaną skonsultowane z ZZ.
Pan  W. Baranowski  potwierdził,  że  na dzień  dzisiejszy zabezpieczona została  w budżecie
kwota 51,3 mln PLN na podwyżki.

9. Z-ca SSC Pan Jerzy Chrobak zapewnił, że dobro całej SC leży wszystkim na sercu włącznie
z obecnym SSC, a obecna wyższa kadra kierownicza w MF to „rzemieślnicy”, którzy dobrze
wiedzą z jakimi problemami borykają się f,c realizując zadania w poszczególnych obszarach
SC. Pan Jerzy Chrobak prosił  o cierpliwość, dialog,  a także informacje o problemach jakie
występują w poszczególnych obszarach naszej działalności oraz propozycje ich rozwiązania.
Oznajmiono,  że  wszelkie  nieprawidłowości,  w  tym  związane  z  przydzielaniem  nagród  i
wartościowaniem zostaną rozwiązane w ramach reformy.

10.  Sprawy  zajmowania  automatów  i  szczegóły  postępowania  przez  komórki  DŚ
w poszczególnych  izbach  i  urzędach  celnych  zostały  przekazane  na  naradzie  kadry
kierowniczej z SSC 17.12.2015 r.. Obniżono wskaźniki i mierniki o 50% dot. automatów na
rzecz działań w innych obszarach, które dotychczas były zaniedbane. Zaniechanie całkowite
zatrzymywania  automatów,  jak  wskazują  wyroki  sądów,  może być  wprowadzone w chwili
zmiany  przepisów  prawa.  Wycofane  zostały  polecenia  dot.  polityki  kryminalnej,
które ograniczały ustawowe uprawnienia organu w zakresie wymierzania kar.

       Problematyka  jaka  była  poruszana  na  pierwszym  spotkaniu  zorganizowanym  z
przedstawicielami ZZ, nie wyczerpuje wszystkich tematów i problemów S.C. Kierownictwo
S.C. jest otwarte na współpracę i konsultacje przedstawianych propozycji ze środowiskiem.
Szczegóły zapowiadanej reformy będą znane dopiero z prac ww. Zespołów. Zarząd Główny ZZ
Celnicy PL zajmie stanowisko po zapoznaniu się z detalami zapowiadanej reformy.

      
      Sławomir Siwy

Przewodniczący 
ZZ Celnicy PL
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