Sprawozdanie z XVII Zjazdu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych
Smardzewice, 12-15 października 2017 r.
Czwartek, 12 października 2017 r.
Na wstępie Pani Teresa Raczyńska-Wiśniewska powitała wszystkich przybyłych i rozpoczęła XVII
Zjazd Zdawczo-Wyborczy Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych.
Teresa Raczyńska-Wiśniewska poinformowała zebranych iż sponsorem spotkania jest PZU na
Życie Spółka Akcyjna.
Przewodnicząca Federacji przywitała szczególnie dwie nowe organizacje w Federacji tj. Związek
Zawodowy:
- CELKAS,
- Pracowników Skarbowych przy Urzędzie Skarbowym w Limanowej,
oraz zaprezentowała krótką historię powstania CELKAS.
Następnie do trzyosobowej Komisji skrutacyjno-mandatowej zgłosiły się:
- Wanda Matuszewska,
- Ewa Kostrzewa,
- Maria Grzywa
i osoby te delegaci jednogłośnie wybrali do tej Komisji.
Rozpoczęto sporządzanie listy obecności, na podstawie której Komisja skrutacyjna ustaliła,
że uzyskano statutowe kworum.
Zgłoszono dwie kandydatury na prowadzącego obrad:
- Jarosława Niećko,
- Teresy Raczyńskiej-Wiśniewskiej.
Delegaci większością głosów wybrali Pana Jarosława Niećko na prowadzącego obrady.
Pan Niećko przedstawił się wszystkim zgromadzonym i odczytał zaproponowany przez Zarząd
Federacji program obrad, który delegaci przyjęli jednogłośnie, przy czym dodano do porządku
obrad w piątek 13 października oraz sobotę 14 października punkt sprawy różne (jako ostatni punkt
tych dni).
Prowadzący poprosił o zgłaszanie kandydatów do trzyosobowej Komisji uchwał i wniosków.
Zgłosiły się następujące osoby:
- Marzena Kabacińska,
- Tomasz Ledzion,
- Radosław Pawłowski
i osoby te jednogłośnie wybrano do tej Komisji.
Następnie Pani Teresa Raczyńska-Wiśniewska przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu
Federacji za okres październik 2016 r. - wrzesień 2017 r.
Delegaci zgłosili kilka pytań o doprecyzowanie poszczególnych punktów sprawozdania, na które
Przewodnicząca Federacji udzieliła wyczerpującej odpowiedzi.
Pani Mirosława Potakowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
za okres październik 2016 r. - wrzesień 2017 r., w którym Komisja wniosła o udzielenie Zarządowi
absolutorium.
Wśród delegatów nawiązała się dyskusja o faktycznej ilości członków Federacji i sposobie
weryfikacji tych danych.
Zgłoszono wniosek o zobowiązanie przewodniczących poszczególnych organizacji związkowych
zrzeszonych w Federacji do zgłaszania co kwartał ilości członków swojego związku Zarządowi
Federacji.
Ponadto delegaci zgłosili kilka pytań do Pana Szymona Sternala (radcy prawnego), na które ten
odpowiedział.
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Prowadzący zapytał zgromadzonych czy mają jeszcze jakieś pytania. Pytań nie zgłoszono.
Pan Niećko następnie zarządził głosowanie nad przyjęciem powyższych sprawozdań.
Delegaci większością głosów przyjęli powyższe sprawozdanie Zarządu.
Delegaci większością głosów przyjęli powyższe sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
W następnej kolejności Walny Zjazd podjął uchwałę o przyjęciu absolutorium dla Zarządu
Federacji.
Prowadzący ogłosił przerwę w obradach do dnia następnego.
Piątek, 13 października 2017 r.
Obrady drugiego dnia rozpoczął Pan Niećko, który przypomniał ich obrad.
Następnie przekazał głos Pani Teresie Raczyńskiej-Wiśniewskiej, która przywitała przybyłych gości:
- Pana Janusza Jasińskiego z Departamentu Organizacji i Wdrożeń,
- Panią Cecylię Zarembską z Departamentu Kadr i Logistyki
- Pana Arkadiusza Paluszkiewicza, Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
Pan Dyrektor Paluszkiewicz powitał zebranych, podziękował za zaproszenie i złożył delegatom
najlepsze życzenia z okazji 25-lecia Federacji, a także życzył im owocnych obrad.
Przewodnicząca Federacji zaprosiła delegatów i przybyłych gości na przerwę kawową.
Po wznowieniu obrad prowadzący poprosił o zabranie głosu Pana Janusza Jasińskiego.
Pan Jasiński w imieniu własnym, a także Ministra Mariana Banasia i Dyrektorów wszystkich
Departamentów Ministerstwa Finansów podległych Szefowi KAS złożył życzenia z okazji
jubileuszu Federacji. Następnie w kilku słowach opisał czym zajmuje się w Ministerstwie Finansów
(m. in. jest osobą odpowiedzialną za kontakty ze związkami zawodowymi) po czym przedstawił
prezentację dotyczącą Krajowej Administracji Skarbowej.
Powyższa prezentacja zawierała m. in.:
- opis założeń transformacji administracji skarbowej i celnej w Polsce przeprowadzonej w 2017 r.,
- założenia misji i wizji KAS,
- informacje o KAS jako elemencie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju ogłoszonej przez
Ministra Morawieckiego,
- relacje KAS a świata biznesu,
- główne zadania KAS w różnych etapach jej tworzenia,
- wyzwania przed jakim postawiono KAS,
- korzyści z funkcjonowania KAS,
- struktury centralne KAS.
W tym miejscu prezentacji delegaci zwrócili uwagę, że ustawa o KAS wbrew temu co przedstawił
Pan Jasiński była projektem rządowym, nie poselskim, co zablokowało możliwość prowadzenia
konsultacji społecznych. W związku z powyższym dalsze obrady miały charakter debaty.
Delegaci oraz członkowie Zarządu poruszyli następujące kwestie:
- doetatyzowania urzędów,
- wzrostu wynagrodzeń,
- sposobu dzielenia przekazanych przez MF środków na wyrównanie wynagrodzeń,
- kluczowych podatników (podmiotów),
- przyszłość KAS.
Ponadto Pani Teresa Raczyńska-Wiśniewska zaapelowała do przedstawicieli Ministerstwa
o zagwarantowanie udziału związków zawodowych w komisjach wartościujących oraz
o przywrócenie cyklicznych spotkań związków zawodowych z przedstawicielami Ministerstwa,
na co Pan Jasiński i Pani Zarembska przystali.
Przedstawiciele Ministerstwa Finansów wyjaśnili m.in., że:
•
funkcjonowanie sal obsługi nie zostanie zmienione; dla kluczowych podmiotów (jest ich
ok. 2000) zostanie wskazany jeden urząd, a do urzędów wyspecjalizowanych zostanie
przeniesionych część podmiotów z urzędów skarbowych,
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•
w grudniu 2017 r. zostanie wypłacona uruchomiona na dniach rezerwa budżetowa
w wysokości 7 mln 284 zł z przeznaczeniem na wyrównanie wynagrodzeń pracowników najmniej
zarabiających (podobnie jak środki, które zostaną wypłacone w październiku
2017 r.),
•
już w 2017 r. nastąpi uwolnienie etatów,
•
w 2018 r. w KAS dalej będzie prowadzona reforma w zakresie informatyki.
Głos zabrał również Dyrektor Paluszkiewicz i zapewnił, że wyrównania wynagrodzeń, które
zostaną wypłacone w bieżącym miesiącu w IAS w Łodzi nie odbywają się kosztem którejś z grup
zawodowych (funkcjonariuszy, byłych pracowników UKS) - podobnie jak w innych Izbach.
Opowiedział o sposobie rozdysponowania środków i zapewnił, że celem Izby jest integracja
środowiska celników i skarbowców.
Prowadzący ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie obiadowej wznowiono obrady. Spotkanie kontynuowano w formule pytanieodpowiedzi. Poruszono kwestie sposobu komunikowania przez DIAS związkom zawodowym
informacji o przekazanych na wyrównania środkach – położono nacisk na zwiększenie ich
dostępności. Ponadto Pani Cecylia Zarembska przekazała delegatom, że w czasie przerwy
rozmawiała z Ministrem Banasiem i ustaliła, że w czasie najbliższego spotkania zwróci uwagę
Dyrektorom Izb Administracji Skarbowej na powrót dobrej praktyki współpracy DIAS z związkami
zawodowymi.
Następnie delegaci zwrócili uwagę przedstawicielom MF na:
- dobrowolność w ustalaniu przez DIAS wysokości dodatków kontrolerskich,
- kwestię starzejącej się kadry KAS,
- faktyczne wprowadzenie tzw. dodatku orzeczniczego,
- dalsze funkcjonowanie prowizji egzekucyjnych,
- miejsce kontroli podatkowej w urzędach skarbowych.
W odpowiedzi przedstawiciele MF potwierdzili, że nie istnieje żaden centralny system
przyznawania dodatków kontrolerskich (i nie trwają prace nad jego stworzeniem), że Ministerstwo
dostrzega problem starzejącej się kadry KAS, oraz że nie ma w planach wprowadzenia tzw. dodatku
orzeczniczego. Ponadto w MF planuje dokonanie zmian w ustawie o egzekucji – ustawa od wielu
lat nie była zmieniana i nie uwzględnia postępu jaki nastąpił w świecie biznesu, informatyzacji,
bankowości, itp. Zmiany te mogą objąć też prowizje, ale nie muszą. Kontrola podatkowa pozostanie
w urzędach skarbowych.
Ponadto Pani Zarembska poinformowała o uzyskaniu środków na doposażenie jednostek KAS.
Na tym zakończono obrady. Prowadzący podziękował gościom za przybycie. Pan Jasiński
w imieniu swoim i Pani Zarembskiej podziękował za zaproszenie. Wyraził wolę wprowadzenia
dobrej praktyki cyklicznych spotkań z organizacjami związkowymi. Pani Zarembska również
podziękowała za zaproszenie oraz w szczególności za informacje o sposobie dzielenia środków
na wyrównania wynagrodzeń w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie.
Pan Dyrektor Paluszkiewicz podziękował za zaproszenie. Wyraził przekonanie, że wiele kwestii
problemowych w relacji DIAS-pracownicy wynika z braku współpracy Dyrektorów
z przedstawicielami związków zawodowych. Jednocześnie zobowiązał się podczas najbliższego
spotkania zaapelować do swoich kolegów i koleżanek Dyrektorów o rozszerzenie dialogu
z organizacjami związkowymi.
Przewodniczący ZZ CELKAS podziękował Dyrektorowi Paluszkiewiczowi tę deklarację i jego
postawę wobec związków zawodowych. Następnie wyraził prośbę do przedstawicieli MF
o udostępnienie kanału komunikacji pomiędzy związkami a Departamentu.
Przewodnicząca Federacji podziękowała gościom za przybycie oraz za udzielenie odpowiedzi na
zadane pytania oraz Panu Dyrektorowi Paluszkiewiczowi za pełnienie roli gospodarza.
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Sobota, 14 października 2017 r.
Prowadzący Niećko powitał delegatów w trzecim dniu obrad i przypomniał jego porządek. Komisja
skrutacyjna na podstawie podpisanej listy obecności ustaliła, że na sali jest statutowe kworum.
Przewodnicząca Federacji w imieniu własnym i Zarządu podziękowała za wczorajszą uroczystą
kolacje, a także za 4 lata kadencji.
W następnej kolejności prowadzący obrady przypomniał określone w statucie zasady
przeprowadzania wyborów na Przewodniczącego Federacji, Członków Zarządu Federacji oraz
Członków Komisji Rewizyjnej.
Rozpoczęto zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Federacji. Jedynym kandydatem została
Pani Teresa Raczyńska-Wiśniewska. Pan Piotr Lebiedziński złożył wniosek o zamknięcie listy
kandydatów. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad powyższym wnioskiem. Większością
głosów przy braku głosów sprzeciwu i dwóch głosach wstrzymujących się wniosek przegłosowano.
Następnie odbyło się głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Federacji, w wyniku którego
Przewodniczącym Federacji została Pani Teresa Raczyńska-Wiśniewska.
Pani Marzena Kabacińska zaproponowała, aby członkowie ustępującego Zarządu Federacji w kilku
słowach opisali czym zajmowali się w czasie kadencji. Członkowie Zarządu po kolei przedstawili
czym się zajmowali i jednocześnie deklarowali chęć kandydowania w wyborach.
Następnie rozpoczęto zgłaszanie kolejnych kandydatów na członków Zarządu Federacji. W sumie
zgłoszono 12 kandydatów. Potem odbyło się głosowanie nad wyborem członków Zarządu Federacji,
w wyniku którego w jego skład weszli:
1. Tomasz Ledzion,
2. Monika Kucharska,
3. Michał Pietras,
4. Maria Kochańska,
5. Joanna Tymiańska,
6. Magdalena Piętak
7. Krzysztof Wiśniowski
8. Agnieszka Bielicka-Pietras.
Kolejnym punktem porządku obrad był wybór członków Komisji Rewizyjnej. Delegaci zgłosili
łącznie 4 kandydatów. Prowadzący obrady zarządził przeprowadzenie głosowania, w wyniku
którego członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Pani Potakowska, Pani Balcerzak oraz Pan Kohut.
Przewodnicząca Federacji została zapytana o przebieg spotkania, które odbyło się 5 października
2017 r. w Warszawie z Związkiem Zawodowym Celnicy.pl. Pani Raczyńska-Wiśniewska pokrótce
zreferowała okoliczności, jakim towarzyszyło zaproszenie i poprosiła Panią Bogusławę Jachimek
(która osobiście uczestniczyła w spotkaniu) aby zrelacjonowała przebieg spotkania, co ta uczyniła.
Delegaci po burzliwej dyskusji zdecydowali, że przystąpią do protestu jednak pod szyldem
Federacji. Pani Marzena Kabacińska zaproponowała, żeby akcje protestacją poprzedziła ankieta.
Delegaci w części zgodzili się z tym postulatem.
W dalszej części obrad delegaci zgłaszali propozycje do planu pracy Zarządu Federacji
na rozpoczynającą się kadencję. Wśród nich znalazły się m.in. zorganizowanie akcji protestacyjnej,
aktywizacja strony internetowej Federacji, czy zwiększenie liczby członków Federacji. Pani
Bogusława Jachimek złożyła wniosek o zobowiązanie członków Zarządu Federacji (tzw.
opiekunów regionalnych) do cokwartalnego przekazywania Przewodniczącej informacji
o zgłaszanych przez poszczególne organizacje problemach. Delegaci większością głosów odrzucili
wniosek. Kolejnym z poruszonych tematów była kwestia zgłoszonych do Sądu Rejestrowego zmian
w statucie Federacji. Delegaci, po burzliwej dyskusji, mając na uwadze fakt, iż projekt ustawy
o zmianie ustawy o związkach zawodowych nie jest dalej procedowany, zgłoszono wniosek, który
zobowiązywał Zarząd Federacji do tego by, w razie odrzucenia przez sąd zmian w statucie, nie
podjęli działań które miałyby na celu zaskarżenie tej decyzji. Delegaci większością głosów wniosek
przyjęli.
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Na tym wyczerpano program obrad. W związku z powyższym Przewodnicząca Federacji
podziękowała delegatom za przybycie, a Pan Niećko zakończył obrady XVII Walnego Zjazdu
Federacji.
Protokolant: Agnieszka Bielicka-Pietras
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