
 

 

 

 

Protokół  

z posiedzenia Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej RDS 

z dnia 7 listopada 2019 r. 

 

  

Miejsce posiedzenia: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 

Przewodniczący: Pan Dominik Lach, NSZZ „Solidarność” w zastępstwie za Pana 

Tomasza Ludwińskiego, Przewodniczącego Podzespołu problemowego ds. Krajowej 

Administracji Skarbowej RDS. 

Uczestnicy posiedzenia: Członkowie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji 

Skarbowej RDS oraz eksperci. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Propozycje nowych wskaźników służących do pomiaru realizacji zadań w urzędach 

skarbowych ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji administracyjnej, opracowanych 

przez Departament Zarządzania Strategicznego Ministerstwa Finansów oraz inne komórki 

organizacyjne Ministerstwa Finansów.  

2. Zmiana zasad przyznawania dodatków kontrolerskich (rozporządzenie Ministra Finansów 

w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-

Skarbowej).  

3. Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej (uchwala Nr 44/2019 Rady Ministrów 

z dnia 28 maja 2019 r.) - omówienie prac nad założeniami programu modernizacji 

w Ministerstwie Finansów ze szczególnym uwzględnieniem zasad finansowania i 

podziału środków na wynagrodzenia i uposażenia ze środków na modernizację KAS.  

4. Sprawy różne.  

 

Pan Tomasz Ludwiński, NSZZ „Solidarność” przywitał członków Podzespołu oraz 

zaproszonych gości. Poinformował, że ze względu na ważne obowiązki służbowe Pan 

Minister Tomasz Słaboszowski nie będzie uczestniczyć w posiedzeniu.  

 

Przed częścią merytoryczną spotkania miała miejsce dyskusja na temat sposobu prowadzenia 

dialogu przez stronę rządową. Przedstawiciele związków zawodowych wskazywali na 

lekceważenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej 

i nieobecność strony rządowej posiadającej mandat negocjacyjny na posiedzeniach. 

 

Pani Marzena Dąbrowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Krajowej 

Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów zadeklarowała gotowość do dalszej 



współpracy i współdziałania zapewniając jednocześnie, że Ministerstwo Finansów dołoży 

wszelkich starań by frekwencja na spotkaniach uległa poprawie. 

 

Pan Tomasz Ludwiński, NSZZ „Solidarność” zaproponował, że w imieniu członków 

Podzespołu wystąpi w tej sprawie do Ministerstwa Finansów. Następnie przeszedł do 

omówienia porządku obrad posiedzenia.  

 

Ad 1. 

 

Z uwagi na względy formalne dyskusja na temat propozycji nowych wskaźników służących do 

pomiaru realizacji zadań w urzędach skarbowych ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji 

administracyjnej, opracowanych przez Departament Zarządzania Strategicznego 

Ministerstwa Finansów oraz inne komórki organizacyjne Ministerstwa Finansów została 

przełożona na kolejne posiedzenie Podzespołu, które odbędzie się w dniu 5 grudnia br. 

Pan Arkadiusz Jedynak, Zastępca Dyrektora Departamentu Poboru Podatków, 

Ministerstwo Finansów poinformował, że Departament Poboru Podatków nadzoruje 

egzekucję i jest zainteresowany miernikami, które próbuje wdrożyć Departament Zarządzania 

Strategicznego. Dodał, że może przedstawić krótką informację na temat charakteru 

mierników, którą uzyskał od Dyrektora Departamentu DZT. Powiedział, że Departament DPP 

jest przeciwny wprowadzeniu mierników przez DZT. Nie mają to być mierniki oceniające 

prace egzekucji, tylko mierniki pomocnicze o charakterze technicznym, monitorującym. 

Dodał, że mierniki wynikające z zarządzenia Szefa KAS w zakresie oceny działalności 

pozostaną niezmienne. Podkreślił, że mierniki nie będą służyć do oceny pracy Urzędów 

Skarbowych.  

Pan Tomasz Ludwiński, NSZZ „Solidarność” zapytał czy Ministerstwo Finansów 

przewiduje udział związków zawodowych przy opracowywaniu mierników oceny.  

Pan Arkadiusz Jedynak, Zastępca Dyrektora Departamentu Poboru Podatków, 

Ministerstwo Finansów wyjaśnił, że Departament Zarządzania Strategicznego jest 

Departamentem działającym poza strukturą KAS. Dodał, że prawdopodobnie DZT nie 

zakłada udziału związków zawodowych w pracach nad miernikami.  

Ad 2. 

Pan Tomasz Ludwiński, NSZZ „Solidarność” zwrócił się do przedstawicieli resortu 

finansów z prośbą o przedstawienie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatku 

kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej 

Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.  

Pani Marzena Dąbrowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Krajowej 

Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów poinformowała, że Pani Bogumiła 

Jatkowska z Departamentu Organizacji Krajowej Administracji Skarbowej zaprezentuje drogę 

legislacyjną.  



Pani Bogumiła Jatkowska, Naczelnik Wydziału w Departamencie Organizacji Krajowej 

Administracji Skarbowej przybliżyła szczegółowe informacje na temat rozporządzenia 

Ministra Finansów w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-

Skarbowej..  

Pan Eugeniusz Matusiak, FZZ wyjaśnił, że miernik CTP powoduje umarzanie postępowań 

egzekucyjnych w celu uzyskania lepszego miernika, dlatego nie powinien być w użyciu. 

Dodał, że resort powinien dążyć do jak najlepszej ściągalności należności pieniężnych.  

Pan Mirosław Gawrych, Główny Specjalista w Departamencie Organizacji Krajowej 

Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów wyjaśnił, że z tego też powodu miernik 

został usunięty z katalogu mierników zarządzenia Szefa KAS. Dodał, że każdy wprowadzony 

miernik powinien odnosić się do kwestii finansowych, a nie mierzyć procesy działania 

pracownika. Podkreślił, że podstawowym celem Urzędów Skarbowych jest pobór podatków 

i do tego zostały one powołane.  

Pan Dominik Lach, NSZZ „Solidarność” zauważył, że tworzenie takich mierników jest 

zaprzeczeniem idei egzekucji. Urząd ma dążyć do maksymalnego wyegzekwowania, a nie do 

umarzania postępowań z uwagi na bezskuteczność egzekucji w sytuacji malejącej obsady 

pracowników tych komórek.  

Ad 4.  

Pani Ireneusz Kurzela, Ekspert NSZZ „Solidarność” zwrócił się z prośbą by Ministerstwo 

Finansów ujednoliciło wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych w związku 

z wprowadzonym w maju 2018 roku rozporządzeniem RODO.  

Pan Krzysztof Stanisławski, Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Krajowej 

Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów zapewnił, że przekaże tę kwestię do 

dalszego rozważenia.  

Pan Jacek Staniszewski, Ekspert OPZZ zwrócił uwagę na konsekwencje Brexitu, 

zwłaszcza w zakresie obrotu handlowego Polski z Wielką Brytanią. Zapytał czy resort 

posiada informacje na temat wielkości obrotu z Wielką Brytanią oraz jakie zostaną nałożone 

cła po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ponadto poprosił o wyjaśnienie jakie  

kroki podejmuje Ministerstwo by zabezpieczyć obsługę granic przez funkcjonariuszy.  

Pan Krzysztof Stanisławski, Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Krajowej 

Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów poinformował, że przygotowaniem 

programu stanowiącego odpowiedź na ewentualny Brexit zajmuje się w Ministerstwie 

Finansów Departament Ceł. Dodał, że przedstawione uwagi zostaną przekazane do 

właściwego Departamentu. Stwierdził, że możliwa jest również prezentacja z udziałem 

przedstawicieli Departamentu Ceł na posiedzeniu Podzespołu.  

Pani Małgorzata Jarczyk, OPZZ zapytała czy Ministerstwo posiada wiedzę na temat 

zwrócenia się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu do Dyrektora Izby 



Administracji Skarbowej w Katowicach, w celu wsparcia w realizacji zadań dotyczących 

objęciem zaległości z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych 

upomnieniami oraz tytułami wykonawczymi. Naczelnicy otrzymali polecenie oddelegowania 

pracowników do ściągnięcia około 6000 mandatów co jednoznacznie wskazuje na dodatkowe 

czynności służbowe. Ponadto zwróciła uwagę na już znaczące obciążenie pracą Izby 

Skarbowej w Katowicach. Dodatkowo jest to sprzeczne z rozporządzeniem. Następnie 

zwróciła się do przedstawicieli Ministerstwa o zajęcie stanowiska w tej sprawie.  

Pan Mirosław Gawrych, Główny Specjalista w Departamencie Organizacji Krajowej 

Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów poinformował, że nie posiada wiedzy 

w tym zakresie.  

 

Pan Krzysztof Stanisławski, Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Krajowej 

Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów powiedział, że po uzyskaniu 

niezbędnych informacji takie stanowisko zostanie przedstawione. 

 

Pani Jolanta Haron, Ekspert FZZ nawiązując do wypowiedzi Pana Jacka Staniszewskiego, 

Eksperta OPZZ dotyczącej skutków ewentualnego Brexitu zaapelowała o konieczność 

skrócenia procesu rekrutacyjnego w Służbie Celno-Skarbowej. Zapytała czy Ministerstwo 

prowadzi działania zmierzające do poprawienia skuteczności rekrutacji.  

 

Pani Bogumiła Jatkowska, Naczelnik Wydziału w Departamencie Organizacji Krajowej 

Administracji Skarbowej powiedziała, że obecnie procedowanie jest rozporządzenie 

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby. Zgodnie z założeniami nowelizacji 

z listopada 2018 roku, do którego odnosi się rozporządzenie, nabór ma być prowadzony do 

służby, a nie na konkretne stanowisko.  

Pan Arkadiusz Pytlak, OPZZ zauważył, że w naborze do służby może zostać wskazane 

stanowisko. Dodał, że choć są potrzeby w niektórych Izbach nie organizuje się naborów.  

 

Uzgodniono, iż kolejne posiedzenie Podzespołu odbędzie się w dniu 7 listopada br.  

 

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad Pan Dominik Lach, NSZZ 

„Solidarność” podziękował zebranym za przybycie i zamknął posiedzenie. 

 

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

 Dominik Lach, NSZZ „Solidarność” 

       

 
Sporządziła  

Marlena Wiśniewska 

Biuro Rady Dialogu Społecznego   


