Notatka ZZ Celnicy PL z posiedzenia RDS w dniu 23 maja 2019 r .
W spotkaniu z ramienia Ministerstwa Finansów uczestniczyli m.in.:
Pan Piotr Walczak - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępcy Szefa KAS
Pan Krzysztof Stanisławski – Dyrektor Departamentu Organizacji i Wdrożeń
Pani Anna Długosińska - z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu, Logistyki i Kadr KAS
oraz przedstawiciele Związków Zawodowych działających w RDS.
Zgodnie z porządkiem obrad poruszane były następujące zagadnienia:
Pan Minister Piotr Walczak poinformował że, Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w
latach 2020-2022” został złożony do KPRM i poprosił Panią Dyrektor Annę Długosińską o
szczegółowe omówienie przedmiotowego projektu.
Projektowana uchwała ma na celu ustanowienie Programu wieloletniego „Modernizacja
Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”, którego głównym celem będzie
zapewnienie stabilnego finansowania KAS, w perspektywie średniookresowej przez okres 3 lat,
służącego rozwojowi tej organizacji zgodnie z założeniami strategii państwa, a także realizacji
zadań KAS określonych w ustawie oraz kierunkach działań i rozwoju KAS.
Program modernizacji KAS w podziale czasowym na lata 2020-2022 obejmie:
- wzrost wynagrodzeń i uposażeń pracowników KAS i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej,
oraz zapewnienie finansowania dla składników tych wypłat;
- nakłady finansowe na zakupy pojazdów, urządzeń, sprzętu, uzbrojenia, środków przymusu
bezpośredniego, oprogramowania komputerowego oraz innych elementów wyposażenia
mających na celu wsparcie kontroli celno-skarbowej, a także szkoleń specjalistycznych w tym
zakresie – obejmujących głównie wymianę (budowę lub zakup) stacjonarnych skanerów rtg na
przejściach granicznych, zakup środków transportu, urządzeń i sprzętu do: kontroli i łączności,
laboratoryjnego, techniki specjalnej,
- nakłady finansowe na budowę i przebudowę budynków (głównie biurowych) dla kilku
jednostek organizacyjnych KAS oraz na budowę centrum przetwarzania danych resortu finansów
wraz z zakupem nieruchomości gruntowej, na modernizację i rozbudowę sieci lokalnych (LAN)
w jednostkach organizacyjnych KAS.
Pan Krzysztof Stanisławski Dyrektor Departamentu Organizacji i Wdrożeń Projekt
poinformował że, Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022” został
złożony do KPRM i zostanie przesłany droga elektroniczną do poszczególnych organizacji
związkowych w ciągu tygodnia. Do chwili obecnej nie był projekt przesyłany do organizacji
związkowych ponieważ jego treść ulegała zmianie, w chwili obecnej po uzyskaniu całkowitej
akceptacji i złożeniu do KPRM może zostać upubliczniony.
Przedstawiciele ZZ otrzymały zapewnienie od Pana Ministra Piotra Walczaka że, będą brać
udział w pracach w MF związanych z ustaleniem głównych ram podziału wynagrodzeń i
uposażeń pracowników KAS i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Prace te nie wykluczą

prowadzenia uzgodnień podziału wynagrodzeń i uposażeń z Dyrektorami na poziomi
poszczególnych Izb Administracji Skarbowej.
W sprawach różnych – poruszono miedzy innymi:
Przedstawiciel FORUM ZZ zwrócili uwagę iż, w niektórych Izbach Administracji Skarbowej
zastosowanie art. 150 ustawy KAS tj. przywracanie osób ucywilnionych do munduru odbywa się
na podstawie ogłoszonego naboru wewnętrznego z zastosowaniem zasad naboru zewnętrznego
przeznaczonego dla nowo przyjętych do służby tj. m.in. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna
oraz test sprawnościowy.
Przedstawiciele ZZ zwrócili uwagę na zapis art. 150 ustawy KAS, który wskazuje tryb
postępowania w przypadku przekształcenia stosunku pracy w stosunek służbowy i w tym zapisie
brak jest wytycznych wskazujących że, należy przyjąć taki tryb postępowania tzn. ogłoszenie
naboru wewnętrznego z zastosowaniem zasad naboru zewnętrznego jak to mało miejsce w
przypadku niektórych Dyrektorów IAS . Poniżej ustawowe brzmienie art. 150 :
…członek korpusu służby cywilnej zatrudniony w urzędzie obsługującym ministra właściwego do
spraw finansów publicznych albo w jednostce organizacyjnej KAS może otrzymać propozycję
przeniesienia do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej.
…..z wnioskiem o pełnienie służby w Służbie Celno-Skarbowej może wystąpić także członek
korpusu służby cywilnej.
…propozycję, przedstawia kierownik jednostki organizacyjnej
….propozycja, powinna określać: datę przekształcenia stosunku pracy w stosunek służbowy;
miejsce służby; rodzaj służby; stanowisko służbowe; stopień służbowy; uposażenie;
…członek korpusu służby cywilnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji, składa
pisemne oświadczenie o przyjęciu albo odmowie przyjęcia propozycji.
… dotychczasowy stosunek pracy członka korpusu służby cywilnej, który przyjął propozycję,
przekształca się w stosunek służbowy na podstawie aktu mianowania.
…członkowi korpusu służby cywilnej, który stał się funkcjonariuszem, okres stażu pracy w służbie
cywilnej lub jednostkach organizacyjnych KAS wlicza się do okresu służby w Służbie CelnoSkarbowej,
… stosunek pracy członka korpusu służby cywilnej, który odmówił przyjęcia złożonej propozycji,
nie ulega zmianie.
Wyżej wskazana praktyka odbiega od zapisów ustawowych art. 150 i jest zastosowana przez
niektórych Dyrektorów IAS i co za tym idzie, stanowi w ocenie funkcjonariuszy ucywilnionych
swego rodzaju upokorzenie, ponieważ ucywilnieni funkcjonariusze z wieloletnim stażem służby
notorycznie byli poddawani podczas okresu swojej służby, ocenie pod kątem wiedzy
merytorycznej oraz umiejętności fizycznych.
Pan Minister Piotr Walczak poinformował, że MF nie wydawało w tej kwestii wytycznych i ta
sytuacja zostanie zweryfikowana. Przywrócenie z art. 150 jest szybkim procesem pozyskania
wykwalifikowanej kadry funkcjonariuszy do realizacji zadań ustawowych zastrzeżonych dla tzw.
mundurów stosowana przez Dyrektorów IAS w ramach kształtowania polityki kadrowej oraz
zapewnienia płynności realizacji zadań, niż nabór zewnętrzny trwający prawie 12 miesięcy.
Pan Minister Piotr Walczak w sprawie stanowiska do komisyjnego projektu ustawy z dnia 18
lutego 1994 o zaopatrzeniu emerytalnym Policji (…) poinformował że MF, zaopiniowało zmiany
ustawy pozytywnie za wyjątkiem zniesienia okresu 5 lat wykonywanych zadań policyjnych.

Na koniec spotkania Podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej działającego w ramach
Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS Przewodniczący poinformował o możliwości
zgłaszania tematów do poruszenia na następnym spotkaniu oraz ustalono wstępnie, termin
następnego spotkania na dzień 27.06.2019 r.
W związku z powyższym, w razie chęci zgłoszenia zagadnień prosimy o kierowanie ich za
naszym pośrednictwem na e-mail slawomir.siwy@celnicy.pl w terminie do 20 czerwca 2019r.
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