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Szanowna Pani Minister
W ramach wzajemnej współpracy w ramach walki z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2
Zarząd Ogólnopolskich Związków Zawodowych Krajowej Administracji Skarbowej wnosi o:
1. Rozważenie podejścia Kierownictwa KAS w tym poszczególnych Dyrektorów do tzw.
Pracy zdalnej. W rozumieniu Naszego związku praca zdalna ma spełniać dwa
zasadnicze cele. Po pierwsze umożliwiać pracę w domu z daleka od ewentualnych
źródeł zakażenia koronawirusem. I po drugie i być może ważniejsze utrzymywać w
gotowości odwody pracowników i funkcjonariuszy. Osoby te w sytuacji wykrycia
przypadku zakażenia w danej jednostce KAS będą mogły zastąpić „z marszu” tych
którzy będą zmuszeni w takiej sytuacji poddać się przymusowej 14 dniowej
kwarantannie. Obecnie zaczęto się skupiać głównie na raportowaniu i kontroli tego
co dany pracownik robi w ramach zdalnej pracy w domu. Należy tu zauważyć, ze pracę
zdalną ogranicza wiele przepisów odrębnych dotyczących np. pakietu RODO,
tajemnicy służbowej, zakaz wynoszenia dokumentów itp. Oznacza to, ze w wielu
przypadkach trudno jest przypisać pracownikom konkretne zadania, z których trzeba
jeszcze codziennie robić raporty. W naszej ocenie oprócz tego, co robi dany pracownik
w domu bardzo ważne jest to, że jest on zdrowy i w stanie gotowości do podjęcia
swoich obowiązków w sytuacji gdy inni zostaną poddani kwarantannie. Pani Minister
prosimy rozważyć tą sytuację tak żeby przez zbytni nacisk na kontrolę nie wylać
dziecka z kąpielą. Już teraz wiele osób woli iść do pracy ryzykować zdrowie niż ciągle
raportować co i dlaczego robi zdalnie w domu.
2. Rozwiązanie dysproporcji w zbliżającej się premii kwartalnej pomiędzy pracownikami,
a funkcjonariuszami. Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, ze obecnie w KAS
pierwsza linia kontaktu z klientem zewnętrznym to właśnie funkcjonariusze. Nie wiem
w jaki sposób można by im było dzisiaj wyjaśnić, ze ich premie są o 50% mniejsze od
pracowników cywilnych. Ja przynajmniej nie mam pomysłu…
3. Uchwała modernizacyjna – całe środowisko KAS zaczyna się o nią dopytywać. Jeśli jest
ona nie zagrożono, komunikat ze strony Pani Minister bardzo by Nas w tym trudnym
czasie pokrzepił i uspokoił.
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Rozumiejąc potrzeby służby i pracy w KAS jako pracownicy i funkcjonariusze codziennie
staramy się utrzymać płynność funkcjonowania Naszej instytucji. Prosimy o wsparcie i
zarazem dziękujemy za wszelkie działania zmierzające do ochrony Naszego zdrowia i
życia.
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