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Związek Zawodowy 
Celnicy PL

Nysa, dnia 06.03.2016r.

ZZ Celnicy PL-46/16

PETYCJA SŁUŻBY CELNEJ RP
Pan Paweł Szałamacha

S>£, Dj a ,0  \HdwA,
Minister Finansów RP

Związek Zawodowy Celnicy PL przedstawia postulaty Służby Celnej RP:

1. Odstąpienie od wszelkich planów siłowego ucywilnienia funkcjonariuszy celnych

2. Wykonanie wyroku TK K39/13 z dnia 3 marca 2015r. poprzez pilne przekazanie do 
Marszałka Sejmu stanowiska Ministra Finansów z 28 stycznia 2016r. nr SC4.0720.1.2016

3. Odstąpienie od szykanowania sygnalistów w Służbie Celnej

4. Przeprowadzenie audytu/bilansu otwarcia i rozliczenie nieprawidłowości w procesie 
modernizacji Służby Celnej w latach 2009-2011 i nieprawidłowości w latach 2012-2015

5. Wydanie decyzji administracyjnych tysiącom funkcjonariuszy, zgodnie z art.222 
ustawy o Służbie Celnej i orzecznictwem NSA i wyciągnięcie konsekwencji służbowych 
wobec osób winnych naruszania prawa w tym zakresie

6. Przeprowadzenie audytu pod kątem potwierdzania nieprawdy w dokumentach 
dotyczących opisu i wartościowania stanowisk służbowych oraz wyciągnięcie konsekwencji 
służbowych wobec osób dopuszczających się nieprawidłowości w tym zakresie

7. Podjęcie rzeczywistego dialogu na temat kierunku oraz sposobu przeprowadzenia 
reformy Służby Celnej. Jako funkcjonariusze i przedstawiciele funkcjonariuszy, mamy prawo 
brać czynny udział w ochronie interesów funkcjonariuszy i Rzeczypospolitej Polskiej, a w 
chwili obecnej przedstawiane przez nas argumenty nie są brane pod uwagę

8. Uwolnienie wprowadzonych prawnych blokad uniemożliwiających korzystanie z 
wykwalifikowanych zasobów kadrowych -  art.27 ust. 10 i 11 i art.29 ustawy o SC i 
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych, 
trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych
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Ad.l. Ucywilnianie funkcjonariuszy Służby Celnej może odbywać się wyłącznie w 
sposób cywilizowany. Możliwe jest ucywilnianie w sposób ewolucyjny, tak jak miało i ma to 
miejsce we wszystkich innych formacjach mundurowych.

Ad.2. W demokratycznym państwie prawa należy wykonywać wyroki TK. Minister 
Finansów zajął stanowisko w tej sprawie, które przekazał do wiadomości Prezydenta i Ministra 
Pracy. Nieuzasadniona zatem jest zwłoka w przekazaniu tego stanowiska do Sejmu RP.

Ad.3. Funkcjonariusze zgłaszający nieprawidłowości w funkcjonowaniu formacji, 
wskazujący na możliwe przestępstwa, a na pewno delikty dyscyplinarne, wnioskujący o audyt 
w komórkach organizacyjnych, gdzie jest patologiczne przeciążenie pracą i zagrożenie 
przedawnieniem terminów, są szykanowani z wykorzystaniem narzędzi wynikających z 
pragmatyki służbowej

Ad.4. Związek wystąpił w tej sprawie do Szefa Służby Celnej Pana Mariana Banasia 
pismem nr ZZ Celnicy PL -  25/16 w dniu 01.02.2016r. wskazując na przykładowe obszary, w 
których wystąpiły nieprawidłowości w procesie modernizacji, m.in. nieuzasadnione 
wydatkowanie publicznych środków czy tworzenie fikcyjnych komórek organizacyjnych, w 
celu wyłudzenia środków z budżetu państwa

Ad.5. Dyrektorzy Izb Celnych od kilku lat pozostają w konflikcie z prawem, ponieważ 
nie zastosowali się do przepisów prawa i nie wydali decyzji administracyjnych określających 
stanowisko służbowe, miejsce służby i wynagrodzenie, mimo iż prawo ich do tego obligowało i 
zostało to potwierdzone przez NSA - pismo ZZ Celnicy PL-126/15 z dnia 18.12.2015r.

Ad.6. W piśmie, o którym mowa w pkt.4 przesłano do Ministerstwa Finansów 
informację o potwierdzaniu nieprawdy w dokumentach, jako jeden z wielu przykładów jakie 
ma miejsce w Służbie Celnej

Ad.7. W piśmie ZZ Celnicy PL -  116/15 z dnia 20.11.2015r. ZZ Celnicy PL przekazał 
Ministrowi Finansów informację o gotowości do współpracy w interesie publicznym i ku 
dobrej, tak długo wyczekiwanej zmianie. Do pisma dołączono Argumenty za wzmacnianiem 
Służby Celnej. Z korespondencji jaka była kierowana do Ministra Finansów wynika, że 15 mld 
zł zaplanowane jako wzrost wpływów budżetowych z całego systemu podatkowego jest kwotą 
krytycznie niską, gdyż można ją  uzyskać wyłącznie z samej sfery działalności Służby Celnej. 
Minister Finansów nie podjął dialogu w tym zakresie. My nie stanowimy prawa, tylko 
działamy zgodnie z ustanowionymi przepisami oraz procedurami wewnętrznymi, które 
ograniczają możliwości działania, a co za tym idzie obniżają, naszą efektywność, która nie 
zmieni się wraz z pozbawieniem nas mundurów. Tylko dając sprawnie działające narzędzia 
prawne można oczekiwać na wymierne efekty. Tylko włączenie nas do prac nad reformą może 
zapewnić jej sukces. Dlaczego nie są podejmowane realne działania, które pozwolą na 
ograniczenie szarej strefy w sferze działalności Służby Celnej?

Ad.8. W icem inistrow ie Finansów , w  tym  także S zef Służby Celnej przyznali, że procesy 
zachodzące w ramach modernizacji Służby Celnej doprowadziły do uwłaszczenia stanowisk i 
degradacji wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy. Nie podjęto jednak, mimo kierowania 
korespondencji w tym zakresie do Ministerstwa Finansów, żadnych działań, które pozwoliły by 
na wykorzystywanie wykwalifikowanych zasobów kadrowych (pismo ZZ Celnicy PL -  124/15 
z dnia 15.12.2015r.
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Środowisko zawodowe Służby Celnej oczekiwało, że wraz ze zmianą władzy 
niezwłocznie zostaną podjęte realne działania i zmiana liberalnej polityki korzystnej dla 
oszustów i przestępców. Tymczasem od miesięcy jesteśmy świadkami pozornych zmian, które 
w żadnym razie nie są w stanie ograniczyć szarej strefy w sferze działalności Służby Celnej.

Brak jest działań naprawczych, które pozwoliłyby na pozyskiwanie dodatkowych wpływów, 
zagwarantowałyby konkurencyjność przedsiębiorstw i zwiększyły bezpieczeństwo obywateli.

Natomiast podejmowane w chwili obecnej plany Ministerstwa Finansów, zmierzają wręcz w 
kierunku marginalizacji zadań wykonywanych przez Służbę Celną, a co za tym idzie 
pozostawiają jeszcze większe pole do nadużyć w sferze, w której działa najwięcej 
zorganizowanych grup przestępczych w Polsce.

W interesie publicznym wnosimy o pilną realizację ww. postulatów i spotkanie w tej sprawie.

Do wiadomości:

1. Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

3. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

4. Parlamentarzyści
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