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Protokół  

z posiedzenia Podzespołu  problemowego ds.  Krajowej Administracji 

Skarbowej 

Rady Dialogu Społecznego  

z dnia 6 czerwca 2022 r.  

  

Miejsce posiedzenia: Wideokonferencja 

Przewodniczący: Tomasz Ludwiński, Przewodniczący Podzespołu problemowego ds. 

Krajowej Administracji Skarbowej, NSZZ „Solidarność” 

W posiedzeniu brali udział: Anna Chałupa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów; 

Wojciech Nasiłowski, Dyrektor Departamentu Organizacji i Współpracy Międzynarodowej w 

Ministerstwie Finansów; Maciej Żuławski, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu, 

Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów, członkowie 

Podzespołu, eksperci oraz zaproszeni goście. 

Porządek obrad obejmuje następujące punkty:  

1. Program modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej od 1 stycznia 2023 roku. 

2. Zmiany w ustawie o KAS, w zakresie świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy 

Służby Celno-Skarbowej. 

3. Sprawy różne. 

Przewodniczący Tomasz Ludwiński przedstawił porządek obrad. 

Ustalono, że wniosek FPP w sprawie legalności funkcjonowania Podzespołu zostanie 

omówiony na przyszłym posiedzeniu Podzespołu. 

Ad 1 

Przewodniczący Tomasz Ludwiński poprosił stronę rządową o przedstawienie informacji nt. 

założeń modernizacji KAS po 1 stycznia 2023 r. 
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Anna Chałupa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów powiedziała o trwających 

pracach odnośnie założeń do uchwały modernizacyjnej KAS na lata 2023 - 2025. Będzie ona 

poruszać między innymi zmiany w wynagrodzeniach oraz dodatkach. Powiedziała o dodatku 

motywacyjnym dla mentorów oraz o trosce w celu zachowania ciągłości pracy w KAS. 

Zapowiedziała umieszczenie w uchwale działań mających na celu modernizację i remont 

budynków KAS, a także zakupy IT. Zapowiedziała spotkanie szefa KAS ze związkami 

zawodowymi w pierwszej połowie lipca br. Powiedziała, że do końca czerwca zostaną 

przekazane ogólne kwoty, które wynikają z modernizacji, a także zapowiedziała przekazanie 

siatek stanowisk, wynagrodzeń i zasad awansu.  

Ponadto strona związkowa zwróciła uwagę na: 

• Źródła finansowania dodatków mentorskich oraz zasady ich wypłacania. 

• Nieprawidłowościach w wypłacaniu dodatków mentorskich.  

• Okres wypłacania dodatków mentorskich.  

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

informacjami, wedle których dodatki mentorskie będą finansowane z programu modernizacji i 

wskazała, że w chwili obecnej ciężko jej udzielić informacji na temat przyszłości 

funkcjonowania dodatku mentorskiego, co nie jest jednoznaczne z jego likwidacją. Oznajmiła, 

że dodatki mentorskie działają na innej zasadzie niż dodatki motywacyjne i będzie można je 

umieścić w ustawie regulującej funkcjonowanie KAS. Zapowiedziała pochylenie się 

i przyjrzenie występującym nieprawidłowością w wypłacaniu dodatków mentorskich.  

Ad 2 

Strona związkowa zwróciła uwagę na: 

• Potrzebę dopisania do ustawy o KAS podstawy prawnej do wypłacania świadczeń 

motywacyjnych oraz zabezpieczenia środków na ten cel. 

• Działania przedstawicieli strony związkowej w celu uregulowania kwestii dodatków 

motywacyjnych.  

• Brak jednoznaczności świadczeń motywacyjnych z dodatkami motywacyjnymi 

• Przysługiwanie świadczenia motywacyjne tylko funkcjonariuszom.  

• Pozytywne ustosunkowanie się Pana Ministra Wąsika w celu uregulowania świadczeń 

motywacyjnych. 

• Warunki emerytalne funkcjonariuszy.   



3 

Protokół z posiedzenia PP ds. KAS z dn. 6 czerwca 2022 r. 

Anna Chałupa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów wskazała, że Pan Bartosz 

Zbaraszczuk, Szef KAS, zadeklarował pochylenie się nad kwestią świadczeń motywacyjnych 

podczas spotkania ze związkami zawodowymi. Powiedziała, że MF analizuje to zagadnienie i 

obecnie w projekcie zmian ustawy regulującej KAS nie ma zapisów odnośnie dodatku 

motywacyjnego dla funkcjonariuszy celno-skarbowych. Powiedziała, że KAS to także korpus 

i nie można tworzyć prawa różnicującego jednostkę. Podkreśliła, że trwa analiza zapisów i 

priorytetem w chwili obecnej jest uchwała modernizacyjna. Oznajmiła, że MF sprawdza kształt 

świadczeń motywacyjnych.  

Wojciech Nasiłowski, Dyrektor Departamentu Organizacji i Współpracy 

Międzynarodowej Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów 

oznajmił, że MF jest na etapie analiz i jest zbyt wcześnie, aby mówić o szczegółach. Powiedział, 

że po zakończeniu analiz, MF będzie mogło przedstawić informacje w szerszym kontekście. 

Przewodniczący Tomasz Ludwiński zarzucił Ministerstwu Finansów dyskryminowanie 

funkcjonariuszy celno-skarbowych KAS poprzez nieprzyznawanie im podwyżek, w sytuacji, 

kiedy inne służby mają podwyższane pensje. 

Anna Chałupa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów zwróciła uwagę na różnicę 

pomiędzy funkcjonariuszami i korpusem służby cywilnej. Zapewniła, że MF dba o wszystkich 

pracowników i że wszyscy pracownicy są tak samo ważni. 

Strona związkowa zwróciła uwagę na: 

• Konieczność uregulowania świadczenia motywacyjnego w ustawie o KAS. 

• Potrzebę zabezpieczenia środków na świadczenia dla pracowników KAS. 

• Dotkliwe skutki inflacji. 

• Ryzyko odejścia na emeryturę wielu wartościowych pracowników, którzy mogliby 

pełnić rolę mentorów. 

Ad 3 

Przewodniczący Tomasz Ludwiński zwrócił uwagę na potrzebę przeprowadzenia szkoleń z 

pierwszej pomocy przedmedycznej dla funkcjonariuszy KAS pracujących przy wschodniej 

granicy. Powiedział o bezpośredniej obsłudze ludzi na granicy i zwrócił uwagę na dynamikę 

sytuacji. Podniósł kwestię problemu z środkami przymusu bezpośredniego, którymi dysponują 

pracownicy KAS na wschodniej granicy i postulował o udostępnienie broni palnej dla 
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pracowników KAS. Powiedział, że zakup broni i przystosowanie pomieszczeń do jej 

przechowywania to koszt jednorazowy. 

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

szkoleń z pierwszej pomocy nawiąże kontakt z Krajową Szkołą Skarbowości w celu weryfikacji 

możliwości przeprowadzenia szkoleń. Zaznaczyła, że nowy kurs zawodowy jest rozszerzony 

o szkolenia z pierwszej pomocy i pozytywnie ustosunkowała się do tego pomysłu. Podkreśliła, 

że za bezpieczeństwo na granicy odpowiada bezpośrednio Straż Graniczna, a wydawanie broni 

w KAS leży w kompetencjach Departamentu Zwalczania Przestępczości. Podkreśliła, 

że z pewnością udostępnienie broni nie stanowiłoby kosztu jednorazowego i powiedziała, 

że Ministerstwo pochyli się nad tą kwestią.  

Przewodniczący Tomasz Ludwiński powiedział, że w jego opinii wszyscy pracownicy KAS 

pracujący w rejonie wschodniej granicy powinni posiadać broń palną i odbyć szkolenie z 

pierwszej pomocy.  

Strona związkowa zwróciła uwagę na: 

• Chęć pracowników KAS do udziału w szkoleniach z pierwszej pomocy. 

• Trudność w przeszkoleniu wszystkich pracowników KAS z obsługi broni palnej przez 

wzgląd na dużą liczbę naborów w rejonie przygranicznym.  

• Okres czasu przez jaki pracownicy będą używać dwóch programów kadrowych. 

• Potrzebę wzrostu stawek tak zwanej kilometrówki.  

• Potrzebę wykreślenia sformułowania „nie więcej niż” przy zasadach wypłacania 

kilometrówki, bo pozwala to na wypłacanie niższych kwot niż określona górna granica.  

• Niechęć Dyrektorów do zwiększania wartości wypłacanych kilometrówek. 

• Trwające prace nad zmianą rozporządzenia MI ws. tak zwanej kilometrówki.  

Anna Chałupa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów powiedziała, że 

dedykowanym programem dla pracowników KAS będzie SYKAP i że zostało wystosowane 

pismo ws. wygaszania pozostałych platform. Zwróciła uwagę na potrzebę przeprowadzenia 

analizy środków finansowych ws. tak zwanej kilometrówki i zaznaczyła, że Szef KAS 

interweniował w tej kwestii u Ministra Finansów.  

Przewodniczący Tomasz Ludwiński podkreślił, że stawki tak zwanej kilometrówki są 

zagadnieniem istotnym również dla strony przedsiębiorców. Zaznaczył, że Dyrektor IAS w 

Warszawie powiedział, że nie podniesie kwoty zwrotu kosztów użytkowania samochodu 
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prywatnego do celów służbowych ze względu na brak środków. Zapytał, czy planuje się 

zwiększenie środków przeznaczonych dla IAS. Zaznaczył, że wniosek FPP ws. funkcjonowania 

Podzespołu będzie omówiony na przyszłym posiedzeniu Podzespołu i zachęcił stronę 

pracodawców do zgłaszania tematów na przyszłe posiedzenia Podzespołu. Zakończył obrady 

Podzespołu.   

Tomasz Ludwiński 

/-/ 

Przewodniczący Podzespołu 

Sporządził Wiktor Szatkowski 

Biuro Rady Dialogu Społecznego 

 


