KOMUNIKAT
Z POSIEDZENIA PODZESPOŁU PROBLEMOWEGO DS. KAS
PRZY RADZIE DIALOGU SPOŁECZNEGO

W dniu 13 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. KAS.
Porządek obrad był następujący:
1. Zwiększenie atrakcyjności pracy w strukturach KAS
-dyskusja na temat zwiększenia wynagrodzenia, ścieżek rozwoju, edukacji oraz promocji zawodu
urzędnika skarbowego.
2. Sytuacja lokalowa oraz w zakresie wyposażenia w środki pracy w jednostkach organizacyjnych
Krajowej Administracji Skarbowej.
3. Sprawy różne.
Ad.1
Minister Paweł Cybulski poinformował, iż w MF trwają prace nad zwiększeniem wynagrodzeń
jeszcze w tym roku. Podkreślił, że prace są już bardzo zaawansowane. Ponieważ nie zostały one
jeszcze zakończone, nie czuł się upoważniony do przedstawienia żadnych konkretów.
Szeroko omówiony został przez przedstawicielkę MF rozwój ścieżki zawodowej. Wdrożony
pilotażowo w trzech IAS będzie program „Wiedza, edukacja, rozwój”. Komórki kadrowe mają pełnić
rolę doradczą, zarówno dla kadry, jak i pracowników/funkcjonariuszy. Większy nacisk ma być
położony na miękkie zarządzanie.
Ad.2
Przedstawiono sytuację lokalową – KAS posiada 713 własnych siedzib i 28 wynajmowanych.
W roku bieżącym na nowe budynki przeznaczono kwotę 134mln złotych, zaś na remonty 15 mln.
W roku przyszłym na inwestycję planowanych jest 114 mln, a na remonty ok.36 mln.
Ad.3
W sprawach różnych poruszono następujące zagadnienia:
a) w związku z ostatnią reformą zmniejszeniu uległa ilość stanowisk służbowych w służbie cywilnej,
co utrudnia awansowanie, wymaga to zmiany
b) pracownikom służby cywilnej z wieloletnim stażem pracy w skarbowości w związku z brakiem
wyższego wykształcenia obniżono stanowiska służbowe, czują się oni bardzo rozgoryczeni
i niedocenieni, postulat o awans dla nich,
c) w dalszym ciągu jest problem z limitami etatów, minister P. Cybulski stwierdził, że od lipca br.
można przyjmować w miejsce odchodzącej z pracy osoby inną osobę ( 1:1),
d) zwrócono uwagę na monitorowanie stron internetowych – brak czytelnych zasad, możliwość
naruszenia m.in. ustawy o związkach zawodowych,
e) w dalszym ciągu nie wszystkie pozytywne rekomendacje zespołu centralnego zostały przez DIAS
wykonane, prośba o interwencje
f) reforma egzekucji - z związku z rozpoczęciem prac w MF nad tym zagadnieniem strona związkowa
poprosiła, żeby na następne posiedzenie podzespołu przybyli przedstawiciele MF pracujący nad tą
reformą, aby przedstawić jej kierunki.
Kolejne spotkanie zaplanowano wstępnie na 18 października.
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