KOMUNIKAT
Z POSIEDZENIA PODZESPOŁU PROBLEMOWEGO DS. KAS
PRZY RADZIE DIALOGU SPOŁECZNEGO

W dniu 21 lutego 2019 roku odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. KAS przy
Radzie Dialogu Społecznego.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad pierwszym omawianym zagadnieniem była redukcja
zatrudnienia w Izbach Administracji Skarbowej. Otrzymaliśmy zapewnienie, że nie jest planowana
w roku bieżącym redukcja etatów. Nie ma też niestety środków na nowe etaty. Przyjęcia są możliwe
tylko w ramach przyznanych poszczególnym Izbom etatów i posiadanych przez DIAS środków.
Zgłaszane przez nas olbrzymie obciążenie zadaniami w kontekście znacznych niedoborów
kadrowych możliwe będzie do zbadania przez MF po wdrożeniu jednego z modułów projektu
unijnego pod nazwą „Etatyzacja”. Po zakończeniu tych prac będzie można podejmować racjonalne
decyzje dot. rzeczywistych potrzeb kadrowych. Zwróciliśmy uwagę, aby w zespole roboczym
znalazły się osoby bezpośrednio obsługujące podatników i systemy informatyczne.
Drugim omawianym zagadnieniem była realizacja Porozumienia z 21 listopada 2018 roku.
Minister Paweł Cybulski podziękował za dotychczas podpisane porozumienia lokalne.
Poinformował też, że na dyrektorów IAS-ów nie są wywierane żadne naciski przez przedstawicieli
MF dotyczące tychże porozumień. Nie jest też zagrożone uruchomienie rezerwy celowej. Powinno
ono nastąpić dość szybko. Otrzymaliśmy również informację, że podpisane zostało rozporządzenie
zmieniające uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, tak, aby wszyscy
mogli otrzymać podwyżki zgodne z Porozumieniem z 21 listopada 2019 r. Jeżeli chodzi o osoby z
korpusu służby cywilnej, to jest 191 przypadków w skali kraju, kiedy nie będzie można przyznać
podwyżki w pełnej wysokości ze względu na przekroczenie mnożników. Niestety MF nie jest
gospodarzem rozporządzenia płacowego dla tej grupy zatrudnionych w KAS i nie może tego
problemu rozwiązać we własnym zakresie. Niestety, nie wystąpiło, o co wnioskowaliśmy i dalej
wnioskujemy, też do właściwego organu, o zmianę tego stanu rzeczy.
Poruszony został także problem związany z pracami nad projektem Uchwały modernizacyjnej.
Zgodnie z obietnicą Pana Ministra Cybulskiego w najbliższym czasie zostaniemy zaproszeni na
spotkanie w tej sprawie.
Prace nad kolejną nowelizacją rozporządzenia w sprawie dodatków kontrolerskich w chwili
obecnej, z uwagi na podwyżki i uchwałę modernizacyjną, zeszły na dalszy plan, ale będą
kontynuowane.
Strona Pracodawców zgłosiła problem związany ze składaniem przez mikro przedsiębiorców
zeznań finansowych w formie elektronicznej. Zgłoszono postulat, aby te najmniejsze firmy mogły
jeszcze w tym roku przesłać sprawozdania w formie papierowej. Przedstawiciele MF
poinformowali, że sprawa ta jest im znana i zostanie rozwiązana.
Joanna Tymiańska
Maria Kochańska
Monika Kucharska

