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Protokół  

z posiedzenia Podzespołu  problemowego ds.  Krajowej Administracji 

Skarbowej 

Rady Dialogu Społecznego  

z dnia 11 lutego 2021 r.  

  

Miejsce posiedzenia: Wideokonferencja 

Przewodniczący: Tomasz Ludwiński, Przewodniczący Podzespołu problemowego ds. 

Krajowej Administracji Skarbowej, NSZZ „Solidarność” 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zespołu oraz pozostali zaproszeni goście i eksperci.  

Porządek obrad obejmuje następujące punkty:  

1. Wynagrodzenia i uposażenia w KAS w kontekście braku realizacji uchwały 

modernizacyjnej, zamrożenia nagród oraz blokady środków finansowych.  

2. Dodatki kontrolerskie w KAS (zasady w poszczególnych IAS, wysokość, czas na jaki 

są przyznawane dodatki, itp.).  

3. Koronawirus w KAS (szczepienia, testy, skala zakażeń w KAS, podejmowane 

działania).  

4. Sprawy różne (w tym zagadnienia związane z pracą na zmiany i w systemie 

równoważnym, likwidacją i łączeniem urzędów skarbowych). 

Przewodniczący Tomasz Ludwiński przywitał członków zespołu i przeczytał porządek obrad. 

Przeszedł do omawiania pierwszego punktu. 

Ad 1 

Przewodniczący Tomasz Ludwiński przedstawił obawy pracowników sektora KAS 

dotyczące kształtowania się wymiaru wynagrodzenia po wyłączeniu 3% Funduszu Nagród. 

Poprosił o informacje MF oraz o dane dotyczące Uchwały Modernizacyjnej. 

Anna Chałupa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów powiedziała, 

że wynagrodzenia i uposażenia pracowników KAS pozostaną na jednakowym poziomie z 2020 
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roku. Podkreśliła szansę otrzymania nagród przez pracowników, pomimo braku tworzenia 3% 

Funduszu Nagród, ze względu na możliwość ich wypłacania z zaoszczędzonych środków.  

Marzena Dąbrowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr 

Krajowej Administracji Skarbowej wskazała, że działania związane z blokadą środków 

na wypłacanie nagród dotyczyły tylko i wyłącznie roku 2020 i nie mają wpływu na rok 2021. 

Zaznaczyła, że w ustawie budżetowej na 2021 rok został ustalony średnioroczny wskaźnik 

wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 100%, a zapisy ustawy 

okołobudżetowej mówią o braku tworzenia 3% Funduszu Nagród. Przy czym podkreśliła 

możliwość wypłacania nagród za szczególne osiągnięcia z oszczędności poczynionych przez 

dane Izby. 

Przewodniczący Tomasz Ludwiński zapytał, czy pomimo nietworzenia Funduszu Nagród, 

istnieje pełna kwota środków w systemie, czy środki na płace będą pomniejszone o 3%.  

Marzena Dąbrowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr 

Krajowej Administracji Skarbowej oznajmiła, że nie będzie środków na 3% Fundusz 

Nagród, przez co następuje pomniejszenie środków w systemie. 

Przewodniczący Tomasz Ludwiński podkreślił niepewność powstania oszczędności. 

Marzena Dąbrowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr 

Krajowej Administracji Skarbowej przyznała, że powstanie oszczędności nie jest pewne, 

ale istnieje wysokie prawdopodobieństwo.  

Przewodniczący Tomasz Ludwiński powiedział o blokadzie wypłat podwyżek dla służby 

cywilnej w 2020 roku i przedstawił obawy.  

Ireneusz Kurzela NSZZ „Solidarność” poinformował o przystąpieniu Izb Skarbowych 

do programu PPK i zapytał o źródło finansowania składki. 

Marzena Dąbrowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr 

Krajowej Administracji Skarbowej zaznaczyła, że trwają w tej kwestii negocjacje 

z dysponentem części 19 i prognozowała, że za około 10 dni otrzyma zwrotną informację 

z Departamentu Finansów i Księgowości.  

Ireneusz Kurzela NSZZ „Solidarność” powiedział, że jeśli nie zostanie zwiększony budżet 

to składki PPK będą finansowane z uzyskanych oszczędności, co przełoży się na opłacanie tych 

składek w całości przez pracowników. 
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Marzena Dąbrowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr 

Krajowej Administracji Skarbowej przyznała rację Panu Kurzeli i podkreśliła, że trwają 

rozmowy dotyczące tej kwestii.   

Dominik Lach NSZZ „Solidarność” zwrócił uwagę, że wysokość wynagrodzenia nie będzie 

taka sama ze względu na niefunkcjonowanie Funduszu Nagród. 

Marzena Dąbrowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr 

Krajowej Administracji Skarbowej wskazała na dopuszczenie takiego rozwiązania 

i poinformowała o trwających analizach prawnych wykonywanych przez inne departamenty 

niż odpowiedzialne za KAS. Prognozowała możliwość wystąpienia konfliktu prawnego.  

Joanna Szpilka, Dyrektor Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej 

zwróciła uwagę, że Ministerstwo wykonuje jedynie polecenia ustawodawcy i zaproponowała 

partnerom społecznym dokonanie własnej analizy prawnej. 

Ireneusz Kurzela NSZZ „Solidarność” podkreślił brak transparentnego uregulowania kwestii 

PPK oraz niewypłacanie tak zwanych trzynastek w pełnej wysokości. Zapytał, kiedy trzynastki 

zostaną wypłacone w pełnej wysokości.  

Marzena Dąbrowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr 

Krajowej Administracji Skarbowej podziękowała za informacje i zapytała jakiej skali 

dotyczy to zjawisko. 

Ireneusz Kurzela NSZZ „Solidarność” poinformował, że taka sytuacja ma miejsce w wielu 

Izbach, nie tylko Łódzkiej.   

Joanna Szpilka, Dyrektor Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej 

poprosiła Pana Kurzele o przesłanie dokładnych informacji.  

Marzena Dąbrowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr 

Krajowej Administracji Skarbowej powiedziała, że na spotkaniach z księgowymi ustalono, 

aby w razie wypadku była uruchamiana rezerwa, tak by wypłacić wszystkie należności w pełnej 

wysokości.  

Przewodniczący Tomasz Ludwiński zapytał, dlaczego wynagrodzenie pracowników KAS nie 

jest wypłacane całościowo tylko komponentami. 
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Marzena Dąbrowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr 

Krajowej Administracji Skarbowej poinformowała, że trwają prace nad rozwiązaniem tej 

kwestii by od 2022 roku wynagrodzenie było wypłacane jednym przelewem. 

Joanna Szpilka, Dyrektor Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej 

zaznaczyła, że wynagrodzenie w KAS składa się z dwóch części i trzech transz, ponadto 

kwestie finansowania i Uchwały Modernizacyjnej powodują wypłatę kilku transz jednego dnia.  

Marzena Dąbrowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr 

Krajowej Administracji Skarbowej prognozowała wypracowanie projektu rozwiązania 

scalającego płace do czerwca br. Powiedziała, że najważniejsze ustalenia dotyczące wysokości 

wynagrodzenia są zawarte w porozumieniu. 

Sławomir Kołodko, OPZZ powiedział, że w Izbie, w której pracuje, wynagrodzenie jest 

wypłacane jednym przelewem. 

Marzena Dąbrowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr 

Krajowej Administracji Skarbowej podkreśliła starania Ministerstwa w celu wypracowania 

jak najlepszego rozwiązania. 

Ad 2  

Przewodniczący Tomasz Ludwiński zwrócił uwagę, że dodatki kontrolerskie są przydzielane 

przez dyrektorów tylko na pierwszy kwartał. Zapytał o obecność projektów aktów prawnych 

dotyczących rozwiązania problemów dodatków kontrolerskich. Zapytał, dlaczego ta kwestia 

nie była konsultowana z partnerami społecznymi i pracownikami.  

Ilona Kowalska, Dyrektor Departamentu Budżetu, Logistyki i Kadr Krajowej 

Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów powiedziała, że MF nie prowadzi 

żadnych prac w tym zakresie.  

Przewodniczący Tomasz Ludwiński zapytał, dlaczego w wielu izbach zaczęto kwartalnie 

wypłacać dodatki i czy w każdej Izbie może istnieć indywidualny system wypłaty dodatków.  

Joanna Szpilka, Dyrektor Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej 

wskazała, że sposób przyznawania dodatków kontrolerskich zmienił się z dniem 1 stycznia 

2020 roku, w związku z Uchwałą Modernizacyjną. Powiedziała, że w Uchwale 

Modernizacyjnej można dopatrywać się próby ustandaryzowania dodatku, ale bezpośrednio 

nie wynika to z zapisów Uchwały. Zaznaczyła, że szef danej Izby może przyznać dodatek 
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maksymalnie do końca roku kalendarzowego i ma prawo rozbić to na dodatki kwartalne. 

Podkreśliła, że niektóre dodatki wypłaca się miesięcznie.  

Paweł Karczmarek OPZZ powiedział, że w ubiegłym roku strona rządowa spekulowała, że w 

połowie 2021 roku nastąpią zmiany w rozporządzeniu dt. dodatków i wyraził nadzieję 

na rozmowę o zmianach.  

Joanna Szpilka, Dyrektor Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej 

przyznała, że warto byłoby ujednolicić warunki wypłacania dodatków, jednakże spowoduje 

to koszty, a w sytuacji pandemii koronawirusa są inne priorytety związane z wydatkowaniem 

pieniędzy. 

Paweł Karczmarek OPZZ zwrócił uwagę, że rozmowa o dodatkach trwa już 1,5 roku. 

Powiedział, że w 2020 roku była zmiana z dodatku procentowego na kwotowy i analizowano 

jego wysokość, natomiast obecnie wysokość dodatków kształtuje się od 100 do 2000 zł. 

Poinformował, że według szacunków 6-7% osób otrzymuje dodatki powyżej 1000 zł.  

Ireneusz Kurzela NSZZ „Solidarność” zwrócił uwagę na występowanie problemów 

w niektórych Izbach związanych z włączeniem dodatków do wynagrodzeń. Wskazał, że część 

wysokości wynagrodzenia została zamieniona na dodatek, a kryteria dodatków powinny być 

jasno określone i powinny być jednakowe dla wszystkich. Zaznaczył, że pracownicy celno-

skarbowi są w najtrudniejszej sytuacji, ponieważ posiadają wynagrodzenia niższe niż przed 

wejściem KAS. Powiedział, że uwagi partnerów społecznych nie były brane pod uwagę przez 

Ministerstwo Finansów. Zwrócił uwagę, że nie wszyscy dyrektorzy Izb stosują 

się do rozporządzeń MF i zapytał, jakie analizy są prowadzone przez ministerstwo. 

Przewodniczący Tomasz Ludwiński prognozował możliwość obniżenia wysokości dodatku 

kontrolerskiego i finansowanie składek PPK z zaoszczędzonej kwoty.   

Liliana Białach, FZZ wyraziła aprobatę dla ujednolicenia zasad wypłacania dodatków 

i scedowania odpowiedzialności za to na MF. 

Joanna Szpilka, Dyrektor Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej 

wskazała, że dodatki nie będą wypłacane tylko za jeden miesiąc, a Rozporządzenie w sprawie 

dodatków kontrolerskich to akt prawa, który stanowi w art. 5 o czynnikach branych pod uwagę 

przy ustalaniu wysokości dodatku. Podkreśliła, że rozbieżności nie są tak znaczące jak we 

wcześniejszej formule dodatku.  
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Ireneusz Kurzela NSZZ „Solidarność” powiedział, że w niewielkiej liczbie przypadków 

nawis powyżej 1000 zł był włączany do wynagrodzenia. Podkreślił brak zapisu o jednakowej 

proporcji stosowania kryteriów dla wszystkich pracowników Izb.  

Joanna Szpilka, Dyrektor Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej 

zadeklarowała, że MF pochyli się nad tą kwestią.   

Dominik Lach NSZZ „Solidarność” zapytał o legitymacje służbowe pracowników kontroli 

w kontekście ich ważności do dnia 12 lipca 2021 roku.  

Marzena Dąbrowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr 

Krajowej Administracji Skarbowej powiedziała, że według prawa, które obowiązuje 

od półtora roku wynika, że legitymacje są dokumentem publicznym i do 12 lipca 2021 roku 

zachowują ważność. Poinformowała o staraniach MF o wydanie nowych legitymacji do końca 

czerwca br.  

Przewodniczący Tomasz Ludwiński powiedział, że kwestia dodatków nie była omawiana 

ze związkami zawodowymi.  

Pani Ekspert zaznaczyła, że przeprowadzono analizy prawne, z których wynika, że ten rodzaj 

dodatków nie musi być konsultowany ze związkami zawodowymi, ponieważ nie jest on 

wynagrodzeniem. Powiedziała, że dodatek kontrolerski posiada charakter indywidualny 

i motywacyjny.  

Przewodniczący Tomasz Ludwiński wskazał, że nagrody także posiadają charakter 

indywidualny, a zasady ich wypłacania są uzgadniane ze związkami zawodowymi.  

Pani Ekspert wskazała, że konsultacja zasad wypłacania nagród wynika z ustawy o związkach 

zawodowych.  

Przewodniczący Tomasz Ludwiński wskazał szerokie pole do uzgodnień.  

Paweł Karczmarek OPZZ wyraził zaniepokojenie związane z mechanizmem kontroli 

wypłacania dodatku.  

Joanna Szpilka, Dyrektor Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej 

zapewniła o przeprowadzaniu stosownego nadzoru na różnych szczeblach przez różne osoby 

i organy. Zapewniła o wysłuchani głosu strony społecznej i braniu pod uwagę opinii strony 

związkowej. Wyraziła otwartość na dialog. 
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Grzegorz Bartkowiak, FZZ zwrócił uwagę na funkcjonowanie wewnętrznych regulacji 

dotyczących wypłacania dodatków kontrolerskich, o czy mówi się oficjalnie w dobrych 

praktykach. Postulował o wypracowanie transparentnych regulacji przyznawania dodatku.  

Przewodniczący Tomasz Ludwiński podpierając się przykładem Izby Warszawskiej, 

powiedział o niekonsultowanej zmianie wcześniej ustalonych tam zasad wypłacania dodatku.  

Ireneusz Kurzela NSZZ „Solidarność” zapytał, w jakim zakresie to zjawisko 

jest analizowane przez stronę rządową.  

Marzena Dąbrowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr 

Krajowej Administracji Skarbowej powiedziała, że nie może się do tego odnieść, ponieważ 

w tym momencie nie przypomina sobie pisma, w którym poruszono tę tematykę.  Zaleciła, 

aby przed posiedzeniem Zespołu strona społeczna podała numery pism, o których chciałaby 

rozmawiać.  

Ireneusz Kurzela NSZZ „Solidarność” wskazał, że dodatki były zgłoszone jako główny 

temat posiedzenia. Zapytał, jakie analizy są wykonywane w zakresie dodatków kontrolerski. 

Marzena Dąbrowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr 

Krajowej Administracji Skarbowej powiedziała, że nie wie, czy są wykonywane analizy 

w tym zakresie, bo nie są prowadzone nad nimi żadne prace. Zaznaczyła, że Ministerstwo może 

się odnieść w sposób merytoryczny do tego pytania jak strona społeczna poda konkretny 

symbol pisma.  

Joanna Szpilka, Dyrektor Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej 

powiedziała, że przeprowadza się szereg analiz chociażby ze względu na funkcję 

koordynowania i sprawowania budżetu państwa. Wskazała, że wykonuje się je dla właściwego 

sprawowania części 19 budżetu.  

Ireneusz Kurzela NSZZ „Solidarność” powiedział, że zamieścił sygnaturę pisma 

na ogólnodostępnym czacie.  

Ad 3  

Przewodniczący Tomasz Ludwiński poruszył kwestię zachorowań na koronawirusa 

w szeregach KAS. 

Marzena Dąbrowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr 

Krajowej Administracji Skarbowej powiedziała, że Ministerstwo Finansów nie ma wpływu 
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na krajowy program szczepień, natomiast w toku ustaleń funkcjonariusze KAS zostali 

skierowani do pierwszego etapu szczepień. Zadeklarowała, że nikt nie chce dzielić 

funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Podkreśliła, że w żadnym sektorze służb, 

pracownicy cywilni nie są włączeni w pierwszy etap szczepień. Powiedziała, że MF i Szef KAS 

mogą dzielić się jedynie swoimi spostrzeżeniami z MZ.  

Przewodniczący Tomasz Ludwiński powiedział, że wielu pracowników cywilnych wykonuje 

tę samą pracę co funkcjonariusze i są tak samo narażeni na zakażenie się COVIDem. Zarzucił 

stronie rządowej podejmowanie zbyt mało starań. Zapytał, czy wszyscy funkcjonariusze będą 

szczepieni w pierwszej kolejności.  

Marzena Dąbrowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr 

Krajowej Administracji Skarbowej powiedziała, że wszyscy funkcjonariusze będą 

szczepieni i jest to ujęte ogólne w rozporządzeniu – funkcjonariusze celno-skarbowi.  

Przewodniczący Tomasz Ludwiński zarzucił MF brak starań o szczepienia dla kontrolerów 

cywilnych oraz pracowników biurowych.  

Liliana Białach, FZZ zwróciła uwagę na ograniczenia wiekowe ze względu na szczepienia 

szczepionką astra zeneca. Negatywnie odniosła się do sposobu zapisów na szczepienia. 

Powiedziała, że MF powinien dbać o interes podległych mu pracowników. 

Eugeniusz Matusiak, FZZ powiedział, że pracownicy egzekucji podatkowej są podzieleni 

na terenowych i biurowych, wskutek czego pracownicy terenowi powinni być zaszczepieni, 

ponieważ największą grupą pracowników, która cierpi na koronawirusa są pracownicy 

terenowi.  

Ireneusz Kurzela NSZZ „Solidarność” przedstawił złe nastroje społeczne cywilnych 

pracowników KAS, mówiąc, że nie zapewnia im się nawet ubrań roboczych.  

Grzegorz Bartkowiak, FZZ wyraził poparcie dla Pana Eugeniusza i zwrócił uwagę, że ludzie 

mogą nieświadomie zakażać.  

Sławomir Kołodko, OPZZ powiedział, że wszyscy pracownicy KAS powinni być 

zaszczepieni.  

Joanna Szpilka, Dyrektor Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej 

poinformowała, że taki kształt zapisów na szczepienia wynika z późnego przekazania 
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informacji od MZ. Zaznaczyła, że MF nie miał wyboru szczepionki, którą mieli być 

zaszczepieni pracownicy.  

Liliana Białach, FZZ zaznaczyła, że związki zawodowe postulowały o wcześniejsze ustalenie 

listy osób chętnych do szczepień.  

Joanna Szpilka, Dyrektor Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej 

podkreśliła, że MZ nie przekazało od razu wszystkich szczegółów dotyczących szczepień.  

Eugeniusz Matusiak, FZZ zapytał czy cywilni pracownicy terenowi będą mogli być włączeni 

do szczepień. 

Joanna Szpilka, Dyrektor Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej 

powiedziała, że Pani Minister Rzeczkowska podejmowała próby interwencji przez 

Departament Bezpieczeństwa, ale w tej chwili pierwsza grupa szczepień jest zamknięta 

i brakuje szczepionek. Poinformowała, że urzędnicy zostali zaklasyfikowani do drugiej grupy. 

Zadeklarowała pochylenie się nad tą kwestią.  

Przewodniczący Tomasz Ludwiński zasugerował wskazanie osób na konkretnych 

stanowiskach.  

Ad 4 

Liliana Białach, FZZ zapytała stronę rządową, czy monitoruje zmianę statusu zatrudnienia 

w trybie artykułu 150. Powiedziała, że bardzo dużo funkcjonariuszy przechodzi na emerytury.  

Anna Chałupa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów powiedziała, że stosowane 

regulacje w tym zakresie będą mogły być podjęte w czerwcu bądź lipcu 2021 roku, ponieważ 

jest to uzależnione od zmian finansowych jednostek. Zwróciła uwagę, że na poprzednim 

posiedzeniu Zespołu ta kwestia była wyjaśniana. Zaznaczyła, że proces przebiega 

niejednakowo w różnych Izbach. 

Ireneusz Kurzela NSZZ „Solidarność” powiedział, że Szefowa KAS nakazała stosowanie się 

pracownikom do rozporządzenia, które wygasło. Wyraził niezadowolenie dotyczące EZD.  

Eugeniusz Matusiak, FZZ podkreślił, że MF wprowadza wiele innowacji w zakresie pracy 

służb egzekucyjnych, ale hardwere w działach egzekucji jest przestarzały.  

Sławomir Kołodko, OPZZ zapytał o zmiany w ustawie emerytalnej i czy MF nie rozważa 

dialogu w zespole składającym się ze związkowców i pracowników MF. Prognozował, że wiele 
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osób odejdzie na emeryturę. Zaznaczył, że pracownicy boją się o powstanie niekorzystnych dla 

nich rozwiązań. Zapytał o zmiany zapisów prawa dla byłych funkcjonariuszy KAS, które 

są korzystne dla młodych stażem funkcjonariuszy.  

Joanna Szpilka, Dyrektor Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej 

powiedziała, że zmiana w systemie emerytalnym jest związana z porozumieniem związku 

zawodowego służb mundurowych podległych MSWiA i dotyczy niewielkiej ilości służb. 

Zadeklarowała, że żadne rozwiązanie, które miałoby być niekorzystne nie zostanie 

wprowadzone.  

Marzena Dąbrowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, Majątku i Kadr 

Krajowej Administracji Skarbowej zaznaczyła, że MF pracuje nad nowym rozporządzeniem.  

Ireneusz Kurzela NSZZ „Solidarność” zwrócił uwagę, że procedury związane z RODO 

generują dużą ilość dokumentów i wydłużają pracę.  

Anna Chałupa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów wskazała, że procedury 

sanitarne uniemożliwiają organizowanie bankietów pożegnalnych dla pracowników. Zwróciła 

uwagę, że gdyby związki zawodowe informowały pracowników o większej ilości ustaleń 

ze stroną rządową to być może nastroje społeczne zatrudnionych w KAS poprawiłyby się.  

Przewodniczący Tomasz Ludwiński zapytał o kwestię braku potwierdzania pracy dla byłych 

pracowników na stanowiskach o szczególnym charakterze. 

Joanna Szpilka, Dyrektor Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej 

podziękowała za wskazanie tej kwestii i zadeklarowała pochylenie się nad tą kwestią. 

Grzegorz Bartkowiak, FZZ zwrócił uwagę na system zarządzania dokumentami i potrzebę 

przeprowadzenia szkoleń z jego obsługi.  

Anna Chałupa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów poinformowała, że system 

na tę chwile ma wykorzystaną przepustowość w 30% i dalej jest on w wdrażany, natomiast 

szkolenia z jego obsługi są przygotowywane. 

Grzegorz Bartkowiak, FZZ powiedział, że potrzeba przejść szkolenie Atena, żeby przejść 

do warsztatów.  

Sławomir Siwy, Celnicy PL zaznaczył, że MF musi zgłosić uwagi do artykułu 15a, bo 

w przeciwnym wypadku zgodzi się na dyskryminację funkcjonariuszy służby celno-skarbowej. 

Zasugerował zwołanie posiedzenia w innym terminie, aby omówić zagadnienia związane 
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z artykułem 15a. Wyraził oczekiwanie wobec MF dotyczącego realizacji zapisów porozumień 

podpisanych ze stroną związkową. Podkreślił istotność posiadania prawa wyboru systemu 

emerytalnego i zapytał, dlaczego funkcjonują dwa systemy kadrowo płacowe. Powiedział, 

że pomimo pandemii można pożegnać godnie osoby przechodzące na emeryturę. Postulował 

o uregulowanie kwestii dodatków kontrolerskich oraz zapytał o przewidywany termin 

podniesienia ich wysokości.  

Przewodniczący Tomasz Ludwiński przyznał racje odnośnie trudności w pozyskaniu dodatku 

zadaniowego.  

Dominik Lach NSZZ „Solidarność” w imieniu karczmarka zapytał Dyrektor Kowalską, jaki 

jest przewidywalny termin przedstawienia oficjalnej wersji projektu Ministerstwa Finansów 

dotyczącego zmian w ustawie dotyczącej KASu.  

Ilona Kowalska, Dyrektor Departamentu Budżetu, Logistyki i Kadr Krajowej 

Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów powiedziała, że projekt cały czas jest 

w trakcie analizy przez dział prawny i prognozowała zakończenie analiz prawnych w przeciągu 

1 – 1,5 tygodnia. Przypuszczała, że więcej informacji w tym zakresie będzie mogła udzielić 

w dniu 24 lutego, natomiast uwagi poszczególnych Izb zostały dawno poddane analizie.  

Przewodniczący Tomasz Ludwiński w związku z wyczerpaniem tematów będących 

przedmiotem posiedzenia zamknął posiedzenie Zespołu. 
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