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Komunikat  

ze spotkania w ramach zespołu ds. dialogu ze Związkami Zawodowymi 

 

      W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie zdalne z Ministrem Finansów w ramach zespołu 

ds. dialogu ze Związkami Zawodowymi. Na spotkaniu poruszono tematy: 

 

I. Podwyżki w 2022r. W ramach przedstawionych propozycji strony społecznej większość 

związków doszła do porozumienia, że w związku z małą kwotą przeznaczoną na podwyżki 

(432 - SCS, 497-KC, 337 poza mnożnikowi) podwyżka ma polegać w przypadku 

funkcjonariuszy na zwiększeniu dodatku za stopień każdemu o równą kwotę  

(432 pomniejszone o pochodne), a w SC i w poza mnożnikowych ustalić równą kwotę 

podwyżki pomniejszoną o pochodne i stażowe. A więc dla pracowników należy ustalić kwotę 

X, która będzie zwiększana proporcjonalnie o wysługę lat. Na spotkaniu wnioskowałem  

o szerszą perspektywę i przesunięcie z uchwały modernizacyjnej środków z wydatków 

rzeczowych na osobowe. Tym bardziej, że w 2020 doszło do przesunięć w odwrotnym 

kierunku, przez co w 2021r. nie było podwyżek zaklepanych w uchwale. Dodatkowo 

podkreśliłem, że kwota podwyżki w KAS powinna być na poziomie 677 zł, analogicznie jak  

w innych służbach. Większość związków zgłaszała podobne postulaty. 

 

Dyrektor Maciej Żuławski podkreślał, że podwyżki powinny zawierać zróżnicowanie oparte 

na jakości, wartości i ilości wykonywanej pracy. Jest to oczywiście zasadny postulat przy 

założeniu, że mamy jednorodne wartościowanie stanowisk w każdej Izbie, jednorodną siatkę 

płac w całym KAS, skuteczną ocenę okresową i kadrę, która potrafi oceniać. Na dzień 

dzisiejszy nie mamy nic z tych elementów, więc podział powinien być taki jak przedstawiłem 

go na wstępie. 

 

II. Poinformowano nas, że są już na ukończeniu nowele rozporządzeń dotyczących 

wielokrotności kwoty bazowej stanowiące przeciętne uposażenie - od 1 stycznia 2022r. ma 

to być 3,88 kwoty bazowej - oraz uposażenia funkcjonariuszy celnych. 

 

III. Ustawa o KAS jeszcze jest w uzgodnieniach i nie podano terminu, w jakim prześlą ją do 

konsultacji. Jeśli macie jakieś uwagi do obecnej ustawy o KAS i macie jakieś propozycję jej 

usprawnienia to prześlijcie mi je i po raz kolejny zostaną przesłane do MF-u. 

 

IV. W sprawie stopni Pan Dyrektor Dominik Brodziak poinformował nas, że nie ma obecnie 

prac nad skróceniem ilości stopni w korpusie podoficerów. Podkreślił także, że samo 

porównanie do innych służb to za mało. W tym obszarze podkreśliłem, że SCS jest 

bardzo opóźniona do pozostałych służb i że bardzo to utrudnia współprace. Zdarzają się 

sytuację lekceważenia naszych funkcjonariuszy przez inne służby ze względu na znacznie 

niższe stopnie przy zdecydowanie dłuższym stażu funkcjonariuszy SCS (kilkanaście lat służby  
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i belki na pagonach). Ponowiłem propozycję rozwiązania systemowego, aby wyrównać 

zaległości. Dyrektor Brodziak powiedział, że jest otwarty na dialog w sprawie stopni 

służbowych.  

Na początku spotkania przedstawiono również dane statystyczne dotyczące udzielania 

informacji na temat Polskiego Ładu w dniach 10 - 20 stycznia. Ogólnie rzecz ujmując pytania 

o Polski Ład zarówno w ujęciu bezpośrednim jak i telefonicznym stanowią  

ok. 10% wszystkich zapytań. Uważamy, że tym bardziej można je ograniczyć wyłącznie do 

porad telefonicznych. 

 

Teraz czekamy na propozycję MF-u na temat podziału środków na podwyżki. Mimo 

wniosków sony społecznej na spotkaniu taka propozycja nie padła. Więc czekamy... 
 

 

Z wyrazami szacunku 

                                                                                      Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZ KAS 

    Robert Sadowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


