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Pan  

Tadeusz Kościński 

Minister Finansów 

 

 

Szanowny Panie Ministrze 
 

Panie Ministrze, Zarząd Krajowy OZZ KAS wnosi o podjęcie pilnych działań zmierzających do 

objęcia funkcjonariuszy celno-skarbowych tożsamymi regulacjami jak pozostałe służby 

podlegające pod MSWiA oraz pod Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Panie Ministrze jak się okazuje, projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych nie nosi już takiej nazwy i nie dotyczy tylko Policji, Straży 

Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej. W toku prac MSWiA 

dodało do katalogu służb, które objęte zostaną przepisami projektowanych zmian, 

Służbę Więzienną. Jeśli przepisy te wejdą w życie, funkcjonariusze SW mogą liczyć na 

przedemerytalne świadczenie motywacyjne po osiągnięciu uprawnień emerytalnych 

jeśli zdecydują się na pozostanie w służbie.  

Panie Ministrze, a co ze służbami, które podlegają Panu? Co z funkcjonariuszami służby 

celno-skarbowej? Dlaczego po raz kolejny jesteśmy za burtą? Dlaczego nie ma nas w 

tych przepisach?. Takie pytania można mnożyć i mnożyć. Panie Ministrze podejrzewam, 

że jest już Pan zmęczony tym ciągłym przekazem związków zawodowych dotyczącym 

dyskryminowania, raz pracowników, a raz funkcjonariuszy KAS. Niech Pan mi wierzy, że 

ja też. Póki co mamy specustawę, która dotyczy Policji, Straży Granicznej, Służby 

Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej. Nie ma w niej 

Nas, nie ma w niej Pańskich ludzi. 

Biorąc to wszystko pod uwagę Zarząd Krajowy OZZ KAS prosi i apeluje o podjęcie prac, 

które  dla funkcjonariuszy celno-skarbowych  wprowadziły rozwiązania analogicznie do 

tych przyjętych w MSWiA czyli świadczenie motywacyjne po osiągnięciu odpowiednio 

25 oraz 28,5 lat służby, gdzie w pierwszym przypadku mowa jest o kwocie 1500 złotych, 

a w drugim 2500 złotych miesięcznie po spełnieniu ustawowych warunków.  

Panie Ministrze obecnie z różnych względów trwa exodus funkcjonariuszy celno-

skarbowych na emerytury. Są to ludzie często w średnim wieku z ogromnym 

doświadczeniem i nabytymi umiejętnościami. Jako osoba ceniąca inteligencję 

emocjonalną nie muszę Pana przekonywać jakie to będzie miało konsekwencję dla 

utrzymania zgranych zadaniowych zespołów ludzkich. To od ich skuteczności, zależy 

wykonywanie zadań nałożonych na Naszą Służbę. Już teraz są to straty kadrowe, 

których uzupełnianie potrwa lata.  

Panie Ministrze, proszę zatrzymać ten proces, proszę o Nas walczyć, proszę 

zintensyfikować pracę nad włączeniem służby celno-skarbowej do omawianych 
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rozwiązań, tak by znowu związki nie musiały alarmować, że funkcjonariusze celno-

skarbowi są dyskryminowani w stosunku do innych służb 

Prosimy o informacje na jakim etapie są obecne prace MF zmierzające do włączenia 

funkcjonariuszy celno-skarbowych do systemu przewidującego dla nich dodatki motywujące 

na adres: robert.sadowski@mf.gov.pl 

 

 

 

 

    Z wyrazami szacunku 

       Przewodniczący 

       Zarządu Krajowego OZZ KAS 

            Robert Sadowski         

     

     

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- Szef KAS – Pani Magdalena Rzeczkowska 


