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INTERPELACJA
W sprawie protestów funkcjonariuszy Służby Celnej, w związku z zapowiedzianym
powołaniem Krajowej Administracji Skarbowej
Na podstawie artykułu 192 regulaminu Sejmu, przedkładam niniejszą interpelację, której
celem jest przedstawienie stanowiska protestujących funkcjonariuszy Służby Celnej oraz
uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące oczekiwać i korzyści wynikających z powołania
Krajowej Administracji Skarbowej.
Przedstawiciele Służby Celnej mają wiele obaw, dotyczących związanych z tą
restrukturyzacją, którą oceniają jako potencjalne zagrożenie dla wysokości wpływów do
budżetu państwa ze względu na dezorganizację dotychczas funkcjonujących struktur. W myśl
zapowiedzianej przez Pana Ministra podwyżce płac w sektorze skarbowym, dojdzie również
do redukcji etatów i ten powód celnicy wskazują jako jedną z przyczyn protestu. Wskazują
również, że konsolidacja instytucji skarbowych, zwłaszcza włączenie do KAS Służby celnej,
zagraża bezpieczeństwu kraju i jego stabilności finansowej.
Ponadto, jak wynika z przekazanych przez szefa Służby Celnej, aż 50-60 proc. Urzędników
Służby Celnej to osoby, które przekroczyły 50 rok życia i żyją w obawie o swoją przyszłość
zawodową i możliwość wypracowania emerytur na stanowiskach, na których pracują od
dekad. Ponadto nie mają gwarancji zachowania ciągłości zawodowej, co też wpływa na ich
rosnące zaniepokojenie. Jednym z celów przyświecających utworzeniu KAS jest podniesienie
zarobków, co wynika z troski o pracowników tej służby oraz ich godne uposażanie. Jednak
obawy związane z restrukturyzacją kadr, zwłaszcza przy tak wysokiej liczbie osób w wieku
przedemerytalnym, skłania mnie do zadania następujących pytań:
1. Na jakiej podstawie następowały będą zwolnienia w instytucjach skarbowych oraz
jakie czynniki wykorzysta Ministerstwo do określenia których pracowników należy
zwolnić?
2. Jak wielu pracowników instytucji skarbowych zostanie zwolnionych?
3. Na jakie warunki rekompensaty zwolnienia mogą liczyć osoby, wobec których dojdzie
do wypowiedzenia umów o pracę?
4. Jakie inne cele, poza wskazanym w treści interpelacji, przyświecają Ministerstwu w
procesie łączenia wszystkich instytucji skarbowych w Krajową Administrację
Skarbową?

