
 

 

 

 

 

Protokół  

z posiedzenia Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej RDS 

z dnia 22 listopada 2018 r. 

 

  

Miejsce posiedzenia: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 

Przewodniczący: Tomasz Ludwiński, Przewodniczący Podzespołu problemowego ds. 

Krajowej Administracji Skarbowej RDS. 

Uczestnicy posiedzenia: Członkowie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji 

Skarbowej RDS oraz eksperci. 

 

 

Przyjęto następujący porządek obrad:  

 

1. Nadgodziny w służbie cywilnej. 

2. Kształtowanie postaw pracowniczych w organizacji, etosu zawodowego. 

3. Sprawy różne.  

 

Przewodniczący Tomasz Ludwiński, NSZZ „Solidarność” przywitał członków Podzespołu 

oraz zaproszonych gości, a następnie przedstawił tematykę posiedzenia.  

Jednogłośnie zaakceptowano projekty protokołów z posiedzeń Podzespołu w dniu 13 września 

2018 roku oraz 18 października 2018 roku. 

Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów zaproponował by z uwagi 

na toczące się prace i uzgodnienia nastąpiła zmiana porządku obrad posiedzenia. 

Następnie Barbara Smolińska, Naczelnik w Wydziale Budżetu, Logistyki i Kadr Krajowej 

Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów dodała, iż Ministerstwo wnosi o 

przesunięcie dyskusji dotyczącej omówienia pisma ZZ Celnicy PL z dnia 3 września 2018r. na 

następne posiedzenie Podzespołu.  

Przewodniczący Tomasz Ludwiński, NSZZ „Solidarność” wyjaśnił, iż rozpatrzenie 

powyższego pisma oraz stanowiska Ministerstwa Finansów uwzględniono w sprawach różnych 

posiedzenia.  

Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów zapewnił, iż odpowiedź 

resortu finansów na pismo ZZ Celnicy PL z 3 września 2018 roku zostanie skierowana do 

Podzespołu w terminie umożliwiającym dyskusję na kolejnym posiedzeniu.  

 

 

 

 



Ad.1 

 

Przewodniczący Tomasz Ludwiński, NSZZ „Solidarność” zwrócił się do przedstawicieli 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o przedstawienie stanowiska dotyczącego sposobu 

wynagradzania za godziny nadmiarowe przepracowane przez członków korpusu służby 

cywilnej. Dodał, iż w razie wykonywania przez członka korpusu służby cywilnej pracy w 

godzinach nadliczbowych jest ona rekompensowana wyłącznie udzieleniem wolnego. 

Natomiast w myśl art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej pracownikom służby cywilnej 

powinna przysługiwać rekompensata finansowa. Zapytał czy trwają prace dotyczące 

nowelizacji ustawy o służbie cywilnej w tym zakresie. 

Michał Graczyk, Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej, KPRM poinformował, iż do 

chwili obecnej nie podjęto decyzji o nowelizacji ustawy o służbie cywilnej. Dodał, iż w opinii 

Departamentu Służby Cywilnej ustawa wymaga zmian nie tylko w tym aspekcie, ale przede 

wszystkim w systemie zarządzania zasobami ludzkimi.  

 

Uzgodniono, iż w najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie poświęcone 

zmianom w egzekucji administracyjnej. Spotkanie odbędzie się z udziałem przedstawicieli 

Ministerstwa Finansów i ekspertów zgłoszonych przez organizacje reprezentowane w 

Radzie Dialogu Społecznego. 

Ustalano włączenie do porządku obrad najbliższego posiedzenia następujących tematów: 

• Kształtowanie postaw pracowniczych w organizacji i etosu zawodowego. 

• Nadgodziny w służbie cywilnej w Krajowej Administracji Skarbowej. 

• W części posiedzenia sprawy różne uwzględniono rozpatrzenie pisma ZZ Celnicy PL z dnia 

3 września 2018r. 

 

Kolejne spotkanie Podzespołu odbędzie się w dniu 17 stycznia 2019r. o godz. 11:00. 

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Tomasz 

Ludwiński, NSZZ „Solidarność” podziękował członkom Podzespołu i zaproszonym gościom 

za przybycie i zamknął posiedzenie. 

 

 .................................................. 

    Tomasz Ludwiński 

 Przewodniczący Podzespołu  

 
Sporządziła  

Marlena Wiśniewska 

Biuro Rady Dialogu Społecznego   


