Sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli organizacji związkowych
z Kierownictwem KAS przy okazji narady Kierownictwa Krajowej Administracji Skarbowej
Otwock, dnia 08.07. 2019 r.

W dniu 08.07.2019 r. w filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Otwocku, podczas narady kadry kierowniczej
Krajowej Administracji Skarbowej, odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych z Kierownictwem
KAS.
Zauważyć przy tym należy, iż zaproszenie skierowane do strony społecznej informowało, że spotkanie
odbędzie się o godzinie 12:00, natomiast spotkanie – zgodnie z Agendą przesłaną w dniu 06.07.2019 r. – rozpoczęło się
o godzinie 14:00. Pragnę również nadmienić, że niezrozumiała była nowa formuła zapoznania się przez Kierownictwo
KAS z zagadnieniami zgłaszanymi przez stronę związkową. Rozumiemy napięty kalendarz spotkań służbowych Pana
Ministra Piotra Walczaka, ale naszym zdaniem pierwsze spotkanie powinno przebiegać w nieco innej atmosferze, niż
„wywoływanie do odpowiedzi” przedstawicieli poszczególnych organizacji związkowych w obecności Dyrektorów Izb
Administracji Skarbowych.
Naradę otworzył Pan Minister Piotr Walczak – Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Przedstawił nowo
powołanych zastępców Szefa KAS – Pana Piotra Dziedzica i Pana Tomasza Słaboszowskiego. Poinformował także
o zmianach strukturalnych w Ministerstwie Finansów, w ramach których powołane zostaną nowe departamenty, łączące
funkcje dotychczas istniejących.
Minister Walczak odpowiedział na zgłoszone wcześniej przez stronę związkową zagadnienia i tak:
1. Nie są planowane żadne rewolucje, nie ma ryzyka jeśli chodzi o redukcję zatrudnienia.
2. Dąży się do elastycznego czasu pracy, który nie spowoduje pogorszenia pracy administracji – tym samym łatwiej
będzie skrócić czas pracy pracownikom sali obsługi. Zaproponowaliśmy aby czas ten skrócić przynajmniej o pół
godziny, tj. po 15 minut przed rozpoczęciem i po zakończeniu bezpośredniej obsługi interesantów. Naszym zdaniem
jest to kwestia otwarta i do dyskusji na kolejnych – tematycznych spotkaniach. Szef KAS doskonale rozumie problem,
zależy mu, aby ulżyć przede wszystkim pracownikom obsługi bezpośredniej.
3. Zwrócono uwagę, że najwyższy czas rozpocząć dyskusję na temat telepracy. W pierwszej kolejności należy dokonać
rozpoznania możliwości wdrażania wszędzie tam gdzie jest to możliwe. Jest to proces nowy dla administracji ale
konieczny jeśli chcemy dorównać korporacjom.
4. Szef KAS dostrzega ogromne zaangażowanie pracowników, nie tylko w wykonywaniu codziennych zadań, ale
przede wszystkim w akcjach, w tym akcji e-PIT i akcji zeznań. W tym miejscu po raz kolejny prosił o przekazanie
podziękowań pracownikom, którzy „udźwignęli” trud akcji zeznań. Niestety na sugestie na temat braku wsparcia
i pomocy ze strony CSD Pan Minister nie odpowiedział.
4. Ministerstwo rozpoczęło pracę nad zmianą statutów Izb i urzędów. Będzie dążyć do polepszenia sytuacji poprzez
większą swobodę Dyrektorów Izb w kształtowaniu struktur urzędów skarbowych
5. Nie będzie rewolucyjnych zmian również w informatyzacji, zdaniem Szefa KAS jest to proces długotrwały i z punktu
widzenia pracowników – neutralny. Nie będzie na razie migracji ZEFIRA w POLTAX. Tworzenie centralnej bazy
wpisuje się w projekty systemu POLTAX. Wszelkie zmiany w obszarze informatyki dotyczyć będą już istniejących
programów, nie jest planowane budowanie nowej rzeczywistości informatycznej.
5. Poza środkami określonymi w uchwale modernizacyjnej nie będzie żadnych dodatkowych środków na wyrównanie

wynagrodzeń. Na zwrócenie uwagi na rozbieżności w mnożnikach wynagrodzeń na tych samych stanowiskach
stanowiskach pomiędzy poszczególnymi jednostkami KAS i pytanie czy będą na ten cel środki, nie otrzymaliśmy
odpowiedzi. Padło jedynie pytanie czy chcemy dążyć do wyrównania mnożników w obrębie danej Izby czy w skali
kraju.
6. W zakresie dodatków kontrolerskich trwają pracę nad rozporządzeniem. Odpowiedzi w kwestii czy jeśli dodatek
będzie kwotowy to pozostała cześć zostanie włączona do wynagrodzenia podstawowego też nie otrzymaliśmy.
7. Liczba miejsc na szkolenia aspiranckie i oficerskie ograniczona jest limitem przez Krajową Szkołę Skarbowości.
8. Awanse występowały i występują cały czas. Zdaniem MF znacznie więcej i szybciej niż dawniej. Zastępca Szefa
KAS Pan Tomasz Słaboszowski obiecał, że zapozna się z tematem dokładnie, porówna stopnie w korelacji z czasem
służby z awansami w innych służbach mundurowych.
9. Nabór do służby jest możliwy w ramach limitów. Trwają pracę nad rozporządzeniem aby ułatwić przyjęcie do służby.
10. Nie będą wydawane świadectwa służby dla funkcjonariuszy ucywilnionych. Ministerstwo śledzi orzecznictwo w tej
sprawie ( wyrok 7 sędziów).
11. Są pieniądze na wsteczne uzupełnienie składek, w przypadku otrzymania emerytury powszechnej (funkcjonariusze
w zaawansowanym wieku, którzy nie wypracują emerytury mundurowej). Ministerstwo nie widzi też żadnych
problemów z emeryturami funkcjonariuszy (byłych inspektorów kontroli skarbowej). W momencie osiągnięcia przez
nich wieku emerytalnego składki zostaną przekazane zgodnie z przepisami o emeryturze powszechnej. Temat
zaliczenia wcześniejszych lat pracy w UKS do emerytury mundurowej jest cały czas otwarty.
12. W ustawie modernizacyjnej są środki na wypłatę dodatków dla funkcjonariuszy za pracę w porze nocnej.
Poprzednio trzeba było to pokryć z „ oszczędności”.
13. Funkcjonariusze nie mają „oszczędności” bo zasiłki chorobowe nie są finansowane z ZUS. Zasiłki chorobowe są
finansowane z budżetu państwa, a tym samym wpływa to na kwotę wypłaty nagród.
14. Uchwała modernizacyjna na rok 2020 przewiduje dla pracowników wzrost wynagrodzeń o kwotę 500 zł.
Apelowaliśmy aby podział tych środków odbył się przy udziale przedstawicieli ZZ.
15. Cały czas trwają pracę na ustawą o egzekucji, w projekcie między innymi automatyczne zajęcie kont bankowych
i automatyczne wyszukiwanie majątku. Powołany jest zespół, który zajmuje się zmianami w egzekucji.
16. Pomimo złożonych wniosków o odblokowanie środków nie ma decyzji w tej sprawie. Decyzję podejmie Minister
Finansów. Jednak mając na uwadze priorytety Rządu raczej nie możemy liczyć aby cała kwota zablokowanych
środków została została odblokowana i przekazana do dyspozycji KAS.

Reasumując wiele spraw, w większości zasygnalizowanych, bez konkretnych decyzji. Naszym zdaniem spotkanie
udowodniło konieczność cyklicznych spotkań tematycznych, wynikiem których będą podjęte decyzje i przyjęte
konkretne rozwiązania.
Przewodnicząca FZZPS
Teresa Raczyńska-Wiśniewska

