Notatka ze spotkania w Radzie Dialogu Społecznego z dnia 04.10.2019 roku
W spotkaniu ze strony Ministerstwa Finansów uczestniczyli m.in.;
Pani Marzena Dąbrowska - Dyrektor Departamentu Organizacji Krajowej Administracji
Skarbowej,
Pan Krzysztof Stanisławski -Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Krajowej
Administracji Skarbowej,
Pani Bogumiła Jatkowska – Naczelnik Departament Organizacji i Wdrożeń
Tematyka jak została poruszona na posiedzenia to:
1.

Zmiana zasad przyznawania dodatków kontrolerskich dot. rozporządzenia Ministra Finansów w

sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej
Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

2.

Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej ws. Uchwały 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.
3.

Propozycje nowych wskaźników służących do pomiaru realizacji zadań w urzędach skarbowych ze

szczególnym uwzględnieniem egzekucji administracyjnej, opracowanych przez Departament Zarządzenia
Strategicznego Ministerstwa Finansów oraz inne komórki organizacyjne Ministerstwa Finansów.
4.

Sprawy różne.

Odnośnie pkt. 1 - ws. zmiany 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) aktualnie rozporządzenie
z dniem 23.08.2019 utraciło moc w związku z tym do końca roku zostanie przedłużone nowym
Rozporządzeniem – na tych samych zasadach co do 23.08.2019 – jest w konsultacjach resortowych. Nowe
Rozporządzenie z podziałem kwotowym będzie obowiązywać od roku 2020. W chwili obecnej projekt
rozporządzenia wrócił z konsultacji resortowych z uwagami Departamentu Prawnego. Uwagi zostały
zaakceptowane przez Szefa KAS Ministra Piotra Walczaka i powróciły do ponownej akceptacji Departamentu
Prawnego z propozycją zmiany zapisu dot. przyznania dodatku kontrolerskiego „ w szczególnie uzasadnionych
przypadkach może być podwyższony” poza tym opinii Pana Ministra Piotra Walczaka nowe rozporządzenie
nie może doprowadzić do pogorszenia sytuacji dodatków % i co za tym idzie nikt nie może stracić na
dodatkach kwotowych.
Dodatki kwotowe wg nowego rozporządzenia będą się kształtować się w granicach:
- dla funkcjonariuszy celno – skarbowych i pracowników w granicach od 100 zł. do 1000 zł.
- kadra kierownicza od 800 zł. mogą być podwyższone w szczególnych przypadkach do 2000 zł.
Dodatki będą przyznawane na okres 1 roku. Na podstawie pisma przesłanego przez ZUS do Ministerstwa
Finansów wskazano że, dodatek kontrolerski w wysokości 2% -50% powinien być wliczony do postawy w
przypadku wyliczania zasiłku chorobowego. Przedmiotowe rozporządzenie po naniesionych uwagach
ponownie zostało przesłana do akceptacji Departamentu Prawnego i za kilka dni i zostanie przesłane do strony

związkowej do konsultacji. Minister Piotr Walczak Szef KAS jest otwarty na współpracę w przedmiotowej
sprawie ze strona społeczną.
Odnośnie pkt. 2- dot. 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. W przedmiotowej kwestii nie otrzymaliśmy wiążącej odpowiedzi – czy
pracownicy i funkcjonariusze KAS otrzymają w 2020 roku podwyżki łącznie ze środków planowanych w
ustawie budżetowej na podniesienie mnożników kwoty bazowej w państwowej sferze budżetowej, jak i ze
środków przewidzianych na wzrost wynagrodzeń i uposażeń określonych w w uchwale Modernizacja KAS tz.
bez pomniejszania środków na podwyżki przewidziane w uchwale modernizacyjnej o środki przewidziane w
ustawie budżetowej na podniesienie wynagrodzeń i uposażeń w związku z podniesieniem kwot bazowych.
Jednocześnie strona społeczna zastrzegła że, nie zostanie zaakceptowana sytuacja, w której podwyżki
wynikające z planowanego wzrostu kwot bazowych miały by skutkować w KAS pomniejszeniem wydatków
przewidzianych w uchwale modernizacyjnej, na wzrost wynagrodzeń i uposażeń w KAS. Pracownicy i
funkcjonariusze winni otrzymać łącznie środki finansowe z dwóch źródeł tj. z ustawy budżetowej ( mnożnik
kwoty bazowej 6% ) i uchwały 44/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 roku na poziomie 106%.
Przedstawiciele Ministerstwa Finansów wskazali że, środki zostały zabezpieczone w ustawie budżetowej 880
mln.- rezerwa celowa część 83 pod poz. 34 oraz poz. 44 jako dysponent części 19 na rok 2020.Szczegółowe
informacje dotyczące co do łącznego podziału środków zostaną przedstawione na kolejnym spotkaniu w RDS
tj. 07 listopada 2019 roku.
Odnośnie pkt. 3 - propozycje nowych wskaźników służących do pomiaru realizacji zadań w urzędach
skarbowych ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji administracyjnej, opracowanych przez Departament
Zarządzenia Strategicznego Ministerstwa Finansów oraz inne komórki organizacyjne Ministerstwa Finansów.
Przedstawiciele Ministerstwa Finansów wskazali że, Szef KAS odrzucił proponowany miernik dot.
podnoszenia statystyk ten który powodował umarzanie postępowań które mogą być dalej prowadzone i
przynosić wymierne korzyści. W przedmiotowej kwestii zabrali przedstawiciele Związku Zawodowego
Pracowników Egzekucji Administracyjnej.
Odnośnie pkt. 4 – w sprawach różnych poruszono problemu m.in.:
- przygotowanie SCS do BREXIT
- skrócenie procedur związanych z naborem na funkcjonariuszy SCS – najbardziej restrykcyjne ze wszystkich
służb RP.
Spotkanie zakończono wstępnym ustaleniem terminu kolejnego spotkania tj. 07 listopad 2019
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