Notatka ze spotkania Podzespołu problemowego do spraw KAS
w Radzie Dialogu Społecznego w dniu 24.09.2020 r.
W spotkaniu ze strony Ministerstwa Finansów udział wzięli:
- P. Magdalena Rzeczkowska – Szef KAS,
- P. Ilona Kowalska – Dyrektor Departamentu Organizacji KAS,
- P. Marzena Dąbrowska – Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacji KAS,
- P. Grzegorz Kozłowski – Dyrektor Departamentu Ceł.
Porządek obrad obejmował następujące zagadnienia:
- Redukcja zatrudnienia w KAS,
- Zamrożenie funduszu wynagrodzeń i uposażeń w KAS,
- Dyskusja nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie
wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań
Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania,
- Sprawy różne.
Redukcja zatrudnienia w KAS
Z informacji przekazanych przez p. Magdalenę Rzeczkowską - Szefa KAS wynika, iż wg stanu na
dzień 24.09.2020 r. jednostki terenowe KAS nie zostaną objęte redukcją zatrudnienia ani likwidacją
wakatów. Przeprowadzona analiza wykazała, iż stan kadrowy, etatyzacja, realizacja zadań, obciążenie
pracą, struktura wiekowa, odejścia na emeryturę nie pozwalają na dalszą redukcję zatrudnienia, a wręcz
na niedobory kadrowe.
Na chwilę obecną nie ma też rozporządzenia wykonawczego do ustawy, które będzie stanowić
wytyczne dot. redukcji zatrudnienia.
W zakresie wysokości odpraw – wg stanowiska na chwilę obecną – w przypadku odejścia na emeryturę
będą obowiązywać dotychczasowe uregulowania ustawowe, w przypadku zwolnienia z pracy na
podstawie ustawy COVID-19 przewidziana odprawa będzie wynikać wyłącznie z tej ustawy (poprawka
w tym zakresie znalazła się w Senacie).
Zamrożenie funduszu wynagrodzeń i uposażeń w KAS
Na chwilę obecną projekt zmiany uchwały modernizacyjnej, w którym dokonano przesunięć środków
między paragrafami dotyczącymi wynagrodzeń i inwestycji, został zgłoszony. Trwają prace nad
doprecyzowaniem uzasadnień i odpowiedziami dot. przekazywanych do projektu uwag. Tym niemniej
czas na uruchomienie środków z rezerwy celowej to 15.10.2020 r.
Szef KAS poinformowała, że środki na kolejną transzę podwyżki w tym roku nie są zagrożone.
W trakcie dyskusji nad przedmiotowym zagadnieniem poruszono też kwestię braku odpisu na fundusz
nagród w przyszłym roku, zmiany bądź nie regulaminów nagród – wg pozyskanych informacji
regulacje te są w fazie projektów ustaw i brak precyzyjnych zapisów powoduje, że trwają dyskusje jak
w rzeczywistości będzie to wyglądać.
Poruszono też kwestie likwidacji „13” – wg informacji przedstawicieli Ministerstwa Finansów brak na
dzień dzisiejszy wiedzy na temat prac dot. zmiany właściwej ustawy w tym zakresie.
Dyskusja nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie
w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych
zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania
Dyskusja dotyczyła wdrożenia ww. rozporządzenia, wątpliwości w zakresie redukcji etatów
w poszczególnych urzędach, zmiany miejsc pracy i obciążenia pracą. Odpowiedzi udzielał p. Dyrektor
Departamentu Ceł, który zapewniał, że zmiany nie skutkują powyższym, natomiast będą na pewno

monitorowane pod kątem tego czy zmodyfikowany zakres podmiotowy spełnia wskazane
w uzasadnieniu do projektu założenia.
Sprawy różne
Strona społeczna zgłaszała sprawy bieżące związane m.in. z :
- dotychczasowym podziałem środków podwyżek w poszczególnych Izbach Administracji Skarbowej,
niewypełnianiem ramowych zasad opracowanych przez stronę społeczną i Ministerstwo Finansów,
brakiem uzasadnień bądź lakonicznym uzasadnianiem odstępstw od ww. reguł,
- ogromnymi oszczędnościami uzyskanymi w niektórych Izbach na wynagrodzeniach i uposażeniach,
a które nie są rozdysponowane na pracowników,
- problemami dotyczącymi funkcjonowania systemu SZD,
- kursami aspiranckimi / oficerskimi – brakiem wysyłania na kursy, czekania latami na awans, zmianą
sposobu organizacji kursów – np. poprzez kursy on-line, gdzie to możliwe itp.
Szef KAS zadeklarowała chęć organizowania cyklicznych spotkań ze stroną społeczną.
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