Sprawozdanie z pracy Zarządu Federacji za okres lipiec 2016 –
październik 2017
Na XIII Walnym Zjeździe Delegatów, który odbył się w Rochnie/k
Łodzi, został wybrany Zarząd Federacji ZZPS w składzie:
 przewodnicząca Teresa Raczyńska-Wiśniewska,
 w-ce przewodniczący:
Maria Kochańska,
Piotr Lebiedziński,
Mieczysław Sajler,
 członkowie Zarządu:
Monika Kucharska,
Michał Pietras,
 sekretarze:
Elżbieta Charlikowska,
Krzysztof Wiśniowski,
 skarbnik:
Alicja Krawczyk
Obecnie mija 4 letnia kadencja pracy Zarządu.
Zgodnie z zapisami § 18 Statutu, w tym czasie odbyły się 3 Walne Zjazdy
delegatów. I tak:
XIV Walny Zjazd Dobieszków 27-29 września 2015 r.
Na Zjeździe gościliśmy:
 Pana Jacka Kapicę - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów,
 Pana Artura Janiszewskiego – Dyrektora Departamentu Kontroli Ceł,
Gier i Kontroli Podatkowej,
Panią Małgorzatę Machowską-Kubik - zastępcę Dyrektora Departamentu
Kontroli Skarbowej,
 Pana Grzegorza Mroza – Dyrektora Departamentu Administracji
Podatkowej.
Był to okres, w którym najważniejszym dla Administracji Podatkowej

dokumentem był projekt „Strategii Rozwoju Administracji Podatkowej
na lata 2016-2020”.
Pomoc i zachęta w dobrowolnym płaceniu podatków to, zdaniem Pana
Jacka Kapicy, najważniejsze zadania aparatu podatkowego.
Pan Minister odpowiadał również na nurtujące zgromadzonych pytania,
w tym dotyczące zamrożenia płac.
Pani Małgorzata Machowska -Kubik udzielała odpowiedzi na temat
działania Urzędów Kontroli Skarbowej. Zapewniała, że nie są
przygotowywane zmiany dotyczące reorganizacji UKS-ów.
XV Walny Zjazd Delegatów Kroczyce 6-8 listopada 2016 r.
Na Zjeździe gościliśmy:
 Pana Leszka Grzybowskiego – Dyrektora Departamentu Systemu
Podatkowego,
 Panią Alicję Korniłowicz przedstawiciela Departamentu Reformy
Skarbowości.
Pytania zadawane przez uczestników Zjazdu zaproszonym gościom
dotyczyły przede wszystkim reformy skarbowości i wprowadzenia ustawy
o Krajowej Administracji Skarbowej, spraw pracowniczych, w tym w
szczególności kryteriów jakimi będzie kierował się pracodawca przy
wyborze pracowników, którzy otrzymają propozycję pracy, czy będzie
można się odwoływać, gdy takiej propozycji się nie otrzyma, co z osobami
„chronionymi” wg kodeksu pracy i kiedy w przypadku nie otrzymania
propozycji należy złożyć wniosek o przejście na emeryturę, aby otrzymać
6 miesięczną odprawę.
Zaproszeni goście rozwiali znaczną część wątpliwości, jednak wiele pytań
pozostało bez odpowiedzi.
XVI Walny Zjazd Łódź 27-28 luty 2017 r.
Zjazd ten został zwołany z uwagi na konieczność podjęcia działań
w zakresie zmiany struktury działania związków zrzeszonych w Federacji,
jak również samej struktury Federacji Związków Zawodowych
Pracowników Skarbowych, wymuszonej projektem zmian do ustawy o
związkach zawodowych oraz wprowadzeniem ustawy o Krajowej
Administracji Skarbowej.
Kancelaria Adwokacka przygotowała: projekt przekształcenia, nowy statut

oraz projekt uchwały o przekształceniu.
Walny Zjazd przyjął te dokumenty, a także uchwałę o przekształceniu
Federacji.
Na każdym z przedstawionych Zjazdów delegatów zarząd Federacji
zdawał sprawozdanie z rocznej działalności. Dlatego też przedstawione
sprawozdanie obejmuje okres od lipca 2016 do października 2017 r.
W okresie od listopada 2016 r. tj od Walnego Zjazdu Delegatów w
Kroczycach do chwili obecnej odbyły się dwa posiedzenia Zarządu.
Pierwsze posiedzenie: Łódź, 27.02.2017 r.
Wiodącym tematem było przygotowanie XVI Zjazdu delegatów Łódź 2728 luty 2017 r. Dyskutowano na temat konieczności zmian struktury
organizacji narzuconych projektem zmian do ustawy o związkach
zawodowych i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
Dokonano również przeglądu dokumentacji księgowej Federacji.
Drugie posiedzenie: Jachranka, 20-23 lipca 2017 r.
Omówiono przygotowanie Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
połączonego z obchodami 25 lecia istnienia Federacji.
W oparciu o przedstawioną sytuację finansową Federacji podjęto dyskusję
na temat zakupu materiałów reklamowych z uwagi na obchody 25 lecia
istnienia federacji. Omówiono również funkcjonowanie struktur
regionalnych Federacji.
W okresie od października 2016 r. do października 2017 r. Zarząd
Federacji podjął następujące działania:
W dniu 30.11.2016 r. przedstawiciele Zarządu Federacji uczestniczyli
w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Finansów: Panem
Ministrem Marianem Banasiem i Panią Dyrektor Honoratą Łopianowską.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele innych związków
zawodowych działających w jednostkach organizacyjnych podległych
Ministrowi Finansów z przewagą związków służb celnych. Spotkanie
dotyczyło zapisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
zabezpieczających prawa pracownicze.

Przedstawiciele związków zawodowych służb celnych zdominowali
spotkanie projektem ustawy o prawach emerytalnych służb celnych.
W dniu 7.03.2017 r.
w odpowiedzi na porozumienie zawarte
w Gdańsku przez Szefa KAS Pana Mariana Banasia jedynie z jedną
organizacją związkową „SOLIDARNOŚĆ”, poprzez FORUM Związków
Zawodowych zaprotestowaliśmy w związku z wyróżnieniem tylko jednej
centrali związkowej. Zwróciliśmy uwagę, że obszary dotyczące
funkcjonowania KAS winny być konsultowane ze wszystkimi centralami
związków zawodowych.
W dniu 18.05.2017 r. wystosowaliśmy pismo do Szefa KAS Pana
Mariana Banasia z prośbą o podjęcie działań zmierzających do poprawy
sytuacji materialnej pracowników jednostek organizacyjnych KAS,
w szczególności pracowników urzędów skarbowych.
Pismo to zostało również przesłane do Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej Pana Andrzeja Dudy, Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło,
Ministra Finansów Pana Mateusza Morawieckiego oraz Prezesa PIS
Jarosława Kaczyńskiego.
W dniu 14 czerwca 2017 r. otrzymaliśmy odpowiedź, że podjęto działania
w celu uzyskania kompleksowych danych o poziome wynagrodzeń
w poszczególnych izbach, co pozwoli na ocenę zaangażowania środków
na wynagrodzenia.
W dniu 19.05.2017 r. zwróciliśmy się pismem do Pani Beaty Kempy,
Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z prośba o podjecie
działań w zakresie wyłączenia osób niepełnosprawnych z obowiązku
świadczenia pracy w sobotę 4 czerwca 2017 r. w zamian za dzień wolny
przypadający 27 maja 2017 r.
Skutkiem tego pisma było przesłanie do Dyrektorów Izb Administracji
Skarbowej pisma o wyłączeniu osób niepełnosprawnych w obowiązku
świadczenia pracy w dniu 4 czerwca 2017 r.
W dniu 14.08.2017 r. Radca Prawny Federacji Pan Szymon Sternal
zwrócił się pismem do Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie sprawy
usunięcia skutków naruszenia prawa dot. nie złożenia propozycji pracy
cześć pracownikom oraz urzędnikom KAS.
Do dnia Zjazdu nie otrzymaliśmy na nie odpowiedzi.

Braliśmy również udział w posiedzeniach Sejmu i Senatu w trakcie prac
nad ustawą o Krajowej Administracji Podatkowej.
Przedstawiciele Zarządu Federacji uczestniczyli w powołanych do prac
nad ustawą zespołach. Zgłaszaliśmy uwagi i zastrzeżenia do zapisów
ustawy.
W dniu 27.07.2017 r przedstawiciele Zarządu Federacji na wniosek
Federacji spotkali się z Dyrektorem Departamentu Poboru Podatków
Panem Tomaszem Strąkiem w celu wyjaśnienia spraw związanych z:
 rozwiązaniem stosunku pracy w okresie przejściowym działania
ustawy o KAS,
 kwestią czasu złożenia wniosku o przejście na emeryturę
z zachowaniem prawa do 6 miesięcznej odprawy,
 wprowadzeniem
procedur
umożliwiając
Dyrektorom
Izb
zatrudnianie pracowników,
 kwestią zróżnicowania płacowego pomiędzy pracownikami,
adekwatnego do zajmowanych stanowisk i posiadanych kwalifikacji.
Odpowiedzi uzyskane od Pana Dyrektora pozwoliły na podjęcie działań
w sprawach pracowniczych, w szczególności w przypadkach nie
otrzymania propozycji pracy.
Poza tym pozyskaliśmy opinie prawne dot. przede wszystkim działań
ustawy KAS w zakresie spraw pracowniczych.
Radca Prawny Federacji Pan Szymon Sternal przygotowywał wnioski
do sądu pracy w związku nie otrzymaniem propozycji pracy bądź
uzyskaniu propozycji niezadowalającej. Złożono 5 wniosków.
Podejmowaliśmy interwencje w spawach pracowniczych. W ich wyniku
1) zmieniono pracownikowi tryb rozwiązania umowy o pracę
z dyscyplinarnego na porozumienie stron,
2) 3 osoby z IAS w Warszawie, niezrzeszone, które poprosiły o obronę,
otrzymały propozycje pracy,
3) pracownik, który nie otrzymał propozycji pracy w maju 2017 r., obecnie
został zatrudniony na umowę na zastępstwo.
Rozmowy w sprawie zatrudnienia prowadzone były z Dyrektorami IAS:
warszawskiej, łódzkiej, kieleckiej i katowickiej.

Piotr Lebiedziński, jako przedstawiciel Federacji, uczestniczył w pracach
FORUM Związków Zawodowych.
Udzielono 5 zapomóg losowych na łączną kwotę 14.120,00 zł
Sfinansowano koszty zastępstwa procesowego w sporze z pracodawcą
na łączną kwotę 3.800,00 zł.

