Notatka ZZ Celnicy PL z posiedzenia RDS w dniu 21 marca 2019 r .
W spotkaniu z ramienia Ministerstwa Finansów uczestniczyli m.in.:
Pan Paweł Cybulski - Zastępcy Szefa KAS Podsekretarza Stanu
Pani Ilona Kowalska - Dyrektor Departamentu Budżetu, Logistyki i Kadr KAS
Pani Anna Długosińska - z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu, Logistyki i Kadr KAS
Pan Janusz Jasiński - Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacji i Wdrożeń
Pani Anetta Janda Brzezińska- Naczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej
oraz przedstawiciele Związków Zawodowych działających w RDS.
Zgodnie z porządkiem obrad poruszane były następujące zagadnienia:
1.Utrata dodatku kontrolerskiego przez osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach
lekarskich bądź urlopach macierzyńskich i tym samych utrata istotnej części świadczenia
z ubezpieczenia chorobowego.
2.Realizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu
towarów. Wskazane byłoby przygotowanie przed przedstawicieli Ministerstwa Finansów
odpowiedzi i materiałów w następującym zakresie:
a) Jak zostały wykorzystane i w jakiej wysokości limity wydatków określone w art. 38
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy?
b) Jakie jednostki KAS i w jakiej wysokości uczestniczyły w realizacji tych wydatków?
c) Jakie piony, działy, komórki itd. w strukturach UCS-ów zostały doposażone z tych
środków i w jakiej wysokości?
d) Jakie piony, działy, komórki itd. w strukturach UCS-ów uczestniczyły i uczestniczą
w realizacji ustawy i w jakiej proporcji?
e) Jakie są szacowane skutki finansowe działania ustawy w latach 2017 i 2018?
f) Jak wyglądała współpraca z Policją, Strażą Graniczną i ITD w latach 2017 i 2018 i jak
wygląda ona obecnie?
g) Jak wyglądała charakterystyka kontroli w ramach ustawy w latach 2017 i 2018 i jakie
komórki w strukturach UCS-ów uczestniczyły i w jakiej proporcji w tych kontrolach?
h) Kiedy jest planowana zmiana ustawy w zakresie objęcia systemem gazu LPG?
3.Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym - zaliczenie okresu pracy
w kontroli skarbowej (zwłaszcza tych osób, które wykonywały zadania policyjne) do
emerytury mundurowej.
4. Sprawy różne.
Po szczegółowym przedstawieniu problemu dot. utraty dodatku kontrolerskiego przez osoby
przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich bądź urlopach macierzyńskich i tym
samym utraty istotnej części świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w świetle zapisów
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r.§ 6 ust. 5 i § 7 ust. 2 w sprawie dodatku
kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji
Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, MF przedstawił stanowisko, że
- przedstawiona sprawa jest indywidualna i zgodnie z wypowiedzą Pani Dyrektor Anny

Długosińskiej i Pan Dyrektora Janusza Jasińskiego osoba zainteresowana powinna zgłosić się do
ZUS o ponowne prawidłowe wyliczenie świadczenia zgodnie z art.41 ustawy o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ... Zasiłki
macierzyńskie nie stanowią obciążenia finansowego DIAS są wypłacane w imieniu ZUS, a co za
tym idzie za naliczenie wysokości zasiłku macierzyńskiego jest odpowiedzialny ZUS i jest
organem orzeczniczym.
Sprawa ewentualnego doprecyzowania rozporządzenia, o ile analiza wykaże taką konieczność,
będzie możliwa w noweli rozporządzenia, bo jak wiadomo zmiana jest przygotowywana.
Ministerstwo Finansów uważa, że dodatek, mimo przebywania na zwolnieniu przysługuje, tylko
nie ma możliwości określenia jego wysokości, z uwagi na upływ okresu na jaki dodatek został
przyznany w określonej wysokości i braku możliwości doręczenia korespondencji określającej
nową wysokość dodatku. Dodatek przysługuje, gdyż osoba jest w tej samej komórce
organizacyjnej.
W sprawie wydatkowania środków finansowych w roku 2017 i 2018 na realizację ustawy o
systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów odpowiedzi udzieliła Pani
Anetta Janda-Brzezińska i przedstawiła w sposób szczegółowy wydatkowanie kwot na
poszczególne Izby Administracji Skarbowej w zakresie zakupu sprzętu, samochodów
służbowych z uruchomionej rezerwy celowej na realizację SENT. I tak w roku 2017 m.in. zostały
wydatkowane środki finansowe w wysokości 27 mln 43 tys. zł na realizacje zadań kontrolnych
prowadzonych w ramach SENT do IAS w Warszawie, Poznaniu, Zielonej Górze, Szczecinie,
Katowicach i Rzeszów, Opolu do zakupu OCR. Kwota 63 mln została przekazana do komórek
mobilnych w IAS Olsztyn na zakup RTG, broni krótkiej 1000 szt. i 1000 szt. broni palnej oraz
samochodu kombi typu biuro. W roku 2018 uruchomiono 19 mil. z rezerwy celowej. Powstały
centra kompetencyjne w Zielonej Górze i Wrocławiu. Środki finansowe były również
wykorzystane na przeprowadzenie szkoleń np. w IAS Lublin i Białystok oraz budowa
stacjonarnych OCR . Środki finansowe uruchomione z rezerwy celowej do realizacji ww. ustawy
zostały w 95% przekazane na komórki mobilne i w 5% na komórki orzecznicze.
Liczba funkcjonariuszy jaka została skierowana do realizacji do zadań realizowanych w ramach
ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów to jest stan na:
31.06.2017 – 1277 funkcjonariuszy SCS, na 31.12.2017 - 1135 funkcjonariuszy SCS, 31.06.2018
– 1136 funkcjonariuszy SCS, na 31.12.2018 - 1196 funkcjonariuszy SCS.
PKN ORLEN przekazał na rzecz KAS 7 samochodów- mobilnych laboratoriów. W tzw. nie
pełnym roku „0” wpływy około 33 mil. w latach 2017-2018 faktycznie przyjęto 5 mil. 600 tyś.
zgłoszeń i przeprowadzono 700 tyś. kontroli. System informatyczny do obsługi zgłoszeń SENT
został w całości opracowany przez pracowników MF bez udziału firm zewnętrznych.
W dniu 22.09.2017 roku zostało podpisane Porozumienie czterostronne o współpracy z Policją,
Strażą Graniczną , ITD i KAS. Porozumienie dotyczy współpracy w dwóch obszarach: I obszarwymiana informacji i II obszar – realizacja czynności kontrolnych np. akcja LEJEK. W ocenie
MF współpraca układa się dobrze.
Są prowadzone prace nad zmianą art. 3 ustawy w zakresie objęcia systemem gazu LPG.
Pani Dyrektor Anna Długosińska poinformowała, że nie zostało w budżecie zaplanowane
zwiększenie liczby funkcjonariuszy.
Przedstawiciel ZZ zwrócili uwagę że kontrole SENT są prowadzone nie tylko przez grupy

mobilne ale również przez funkcjonariuszy z komórek kontroli rynku CKR, którzy nie otrzymują
za te zadania dodatków.
Przedstawiciele ZZ zwrócili uwagę również uwagę, że za mała ilość funkcjonariuszy realizuje te
zadania wg wstępnych założeń z OCR do projektu ustawy winno być 1589 funkcjonariuszy czyli
jest około 400 mniej funkcjonariuszy.
Wszystkie centrale związkowe poparły pkt. obrad, w którym omawiano wprowadzenie
zmian do ustawy o zaopatrzeniowym systemie emerytalnym Policji (…) i zaliczenie okresu pracy
w kontroli skarbowej (zwłaszcza tych osób, które wykonywały zadania policyjne) do emerytury
mundurowej – dot. obecnych funkcjonariuszy SCS przekształconych na podstawie pwu KAS.
W ramach tego punktu obrad doprecyzowano także, że kwestia ta dotyczyć powinna obecnych
funkcjonariuszy wywiadu byłego UKS.
Dwie centrale związkowe – Forum ZZ i OPZZ wskazały, że sprawa dotyczy także
funkcjonariuszy Służby Celnej – okres pracy w administracji celnej, funkcjonariuszy UKS,
którzy przyszli do Służby Celnej w 2003 roku, a także funkcjonariuszy, którzy byli w GIC.
ZZ Celnicy PL zawnioskował jw. jako reprezentant Forum ZZ, składając jednocześnie
oświadczenie, że liczymy na kompromis i będziemy zabiegać o konsensus na każdym etapie
procedowania projektu, jednak w taki sposób, aby prace nad projektem toczyły się w
zaplanowanym tempie, bez żadnych opóźnień. Związek Zawodowy Celnicy PL podkreślił, że
uważa, iż jest możliwe wspólne stanowisko resortu i środowiska zawodowego w tej sprawie.
W sprawie procedowanego komisyjnego projektu ustawy z dnia 18 lutego 1994 o zaopatrzeniu
emerytalnym Policji (…) druk 3178 uzyskaliśmy informacje że, po zaopiniowaniu projektu przez
Departament Organizacji i Wdrożeń projekt został przekazany do Departamentu Polityki
Wydatkowej MF.
Równolegle ukazał się projekt rządowy – resortu MSWiA, w którym znoszony jest wymóg 55 lat
dla wszystkich funkcjonariuszy, jak również do wysługi emerytalnej liczony jest okres od wejścia
w życie ustawy o Służbie Celnej z 2009r.
Ministerstwo Finansów poinformowało, że pisma jakie w tej sprawie się pojawiły(dot.
funkcjonariuszy byłego UKS, którzy zostali mianowani do służby na podstawie pwu KAS, trafiły
do Sejmu, stąd MF nie odniósł się merytorycznie do sprawy.
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 21.05.2019 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 26 kwietnia 2019r.
Jolanta Haron
Sławomir Siwy

