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Bydgoszcz, 19 listopada 2019 r.
Wszyscy członkowie OZZKAS
oraz sympatycy związku

NOTATKA ZE SPOTKANIA Z NARADY Z KADRĄ KIEROWNICZĄ W OTWOCKU W DNIA
18 LISTOPADA 2019.
W dniu 18 listopada 2019r., w Warszawie odbyło się spotkanie kadry kierowniczej KAS
z Przewodniczącymi Zarządów Ogólnopolskich Związków Zawodowych działających w KAS. Ze
ścisłego kierownictwa KAS uczestniczyli: Sekretarza Stanu, Szefa KAS Pan Piotr Walczak,
Podsekretarz Stanu: Z-ce Szefa KAS Piotr Dziedzic i Podsekretarz Stanu, Z-ce Szefa KAS Tomasz
Słaboszewski oraz Dyrektorzy i Naczelnicy.
Na wstępie zabrał głos Szef KAS Piotr Walczak:
1. Zapewnił, że ustawa modernizacyjna jest niezagrożona, i środki na jej wprowadzenie są
takie same jak zakładano pierwotnie. Czyli na obszary płacowe przeznaczono w niej 880 mln
złotych
2. W Krakowie został powołany zespół ds. reformy/usprawniania KAS na czele, którego stanął
Dyrektor Krakowa Pan Tadeusz Gibas,
3. Szef KAS zapewnił, że podczas reformy nie zakłada likwidacji jednostek i alokacji
pracowników, a wszelkie zmiany mają dokonywać się w drodze ewolucji
4. W kwestii powrotów do munduru, Szef KAS cały czas stoi na stanowisku, że każdy
ucywilniony, który chce wracać do munduru ma zgłaszać taki akces. Są również prowadzone
prace nad zmianą procedury przyjęcia nowych funkcjonariuszy do KAS tak by nie trwało to 15
miesięcy,
5. W sprawie elastycznych godzin pracy w US, Szef KAS jest za takim rozwiązaniem. W
Katowicach ma miejsce pilotaż. Po jego zakończeniu rozpoczną się prace systemowe,
6. Szef KAS podkreślił, że wie o bardzo różnym podejściu w poszczególnych izbach do 5 lat
„policyjnych”. Dlatego w MF, powstanie zespół w skład którego wejdą także przedstawiciele
strony społecznej, który zajmie się unifikacją tego procesu, Szef KAS informował także, że
wspiera inicjatywę zaliczenia do wysługi zaopatrzeniowej pracy w wywiadzie skarbowym,
Następnie głos zabrał minister Tomasz Słaboszewski, który potwierdził, że są intensywne
prace nad elastycznym czasem w salach obsługi klienta w Urzędach Skarbowych, tym
bardziej, że za chwilę ma wejść system odpersonalizowania podatników. Wypracowane
rozwiązania będą przekazane Dyrektorom Izb w drodze rekomendacji, a nie polecenia
służbowego.
Kolejną osobą która zabrała głos był Minister Pan Piotr Dziedzic, który krótko skomentował
sytuacje medialną wokół KAS-u,
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Następnie głos zabrał przedstawiciel DOS , odniósł się do dodatku kontrolerskiego. Po
zmianach wysokości dodatków mają być mniejsze. Obecnie są przypadki dodatków w
wysokości w przedziale od 2000 – 2500 zł. Nikt w trakcie zamiany dodatku z procentowego
na kwotowy nie ma stracić, ponieważ różnica pomiędzy dodatkiem dotychczasowym a
dodatkiem nowo naliczonym ma wejść do podstawy wynagrodzenia. Środki potrzebne na
wejście w życie dodatków kontrolerskich kwotowych nie mają obciążać ustawy
modernizacyjnej. Ministerstwo będzie także dążyło do regulacji polegającej ile dodatku za
dane zadania, podobne zdanie maja także Dyrektorzy IAS-ów i związki zawodowe. Chodzi o
unifikacje w całym kraju, tak żeby nie było różnic w poszczególnych izbach.
W ramach DOS ma powstać zespół roboczy, który ma zająć się problemem rozbudowanej
sprawozdawczości, do końca roku poszczególne jednostki organizacyjne mają zgłaszać do
DOS, które rejestry są konieczne wraz z umotywowaniem. Efektem tych prac ma być
ograniczenie sprawozdawczości, która pochłania zbyt wiele czasu.
Następnie głos zabrali przedstawiciele strony społecznej, którzy zgłaszali poniższe tematy
1. Propozycja „ubrania” w mundury wszystkich osób pracujących w UCS-ach. Pomysł
wyodrębnienia UCS-ów z IAS-ów, zmiana sposobów zarządzanie tak by Naczelnik UCS nie był
we wszystkich sprawach zależny od Dyrektora. Kierownictwo MF na razie nie myśli o takich
rozwiązaniach.
2. Propozycja przesunięcia jak największej środków z ustawy modernizacyjnej na
uposażenie/wynagrodzenie,
3. Przedstawiono problem współpracy związków zawodowych z Dyrektorem IAS w Łodzi. W
reakcji Kierownictwo KAS zorganizuje oddzielne spotkanie ze związkami zawodowymi
działającymi na terenie IAS w Łodzi w celu wyjaśnienia sytuacji,
4. Pomysł wejścia egzekucji w mundury jako zadań o bardzo dużym ryzyku,
5. Ułatwić powroty do mundurów, związki przekazały informacje, że są IAS-y, które utrudniają
ten proces, a problemy decyzyjne sięgają aż do poszczególnych naczelników US
6. Zliberalizować wymóg pięciu lat tzw. zadań policyjnych
7. Pilna potrzeba zdjęcia wielu obowiązków biurokratycznych z jednostek KAS , w
szczególności z US, co umożliwi wykorzystać ten czas na inne zadania,
8. Połączyć zasady rozdysponowania środków na podwyżki w ramach ustawy
modernizacyjnej z wartością poszczególnego stanowiska i zadań jakie się na nim realizuje
9. Wnioski o rozdzielenie ustawy modernizacyjnej od środków potrzebnych na podniesienie
kwoty bazowej,
10. Objęcie w sposób szczególny ustawą modernizacyjną pracowników i funkcjonariuszy,
którzy uzyskali awanse bez pieniędzy,
11. Objęcie ustawa modernizacyjną młodych funkcjonariuszy przyjętych w 2018 roku, którzy
nie byli beneficjentami „655”
12. Podniesiono kwestie okresu za jaki jest i będzie naliczana emerytura mundurowa. Szef
KAS wyraźnie podkreślił że jest to wybrane 10 lat i na dzień dzisiejszy nie ma żadnych prac by
to zmieniać.
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13. Wniosek o stworzenie centralnych zasad przyznawania środków z ustawy
modernizacyjnej na uposażenia i wynagrodzenia. Zawarto porozumienie, że powstanie zespół
centralny, i wypracuje „dobre praktyki”, które później w formie rekomendacji trafią do
wszystkich IAS-ów. W skład zespołu wejdą związki zawodowe
14. Postulat objęcie dodatkiem kontrolerskim kolejnych grup funkcjonariuszy
15. Postulat wygospodarowania środków na awanse funkcjonariuszy w stopniach. Pan
Minister Tomasz Słaboszewski potwierdził, ze były robione wstępne analizy, z których wynika
duże zapóźnienie w tym obszarze do innych analogicznych służb np. policja, straż graniczna
Spotkanie trwało od godziny 13.30 i zakończyło się po godzinie 16.00. Miało charakter
roboczy. Kierownictwo KAS i związków zawodowych w wielu kwestiach mają zbieżne interesy
i wolę do wspólnej pracy.

Przewodniczący
Zarządu Krajowego OZZ KAS

Robert Sadowski
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