Sprawozdanie ze spotkania.
W dniu 30.11.2016 r. z inicjatywy Ministerstwia Finasów odbyło się spotkanie
przedstawicieli Ministerstwa Finansów:


Pana Ministra Mariana Banasia



Pani Dyrektor Honoraty Łopianowskiej

Ze strony zaproszonych gości w spotkaniu udział wzięły organizacje związkowe
zrzeszone w:
1. Zrzeszenie Związków Zawodowych służby Celnej RP
2. Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Ministerstywa Finansów
3. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych
4. Związek Zawodowy Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy
5. Sekcja Krajowa Pracowników Skarbowych NSZZ Solidarność
6. Komisja międzyzakładowa NSZZ Solidarność w Ministerstwie Finasów
7. Związek Zawodowy Celnicy PL
8. Federacja Związków Zawodowych Służby Celnej
9. Związek Zawodowy Egzekucji Administracyjnej
10. Ogólnopolska Federacja Związków zawodowych działających przy
Wyspecjalizowanych Urzędach Skarbowych
11. Stowarzyszenie Pracowników Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej
Tematem spotkania było przedstawienie i omówienie spraw dotyczących wejścia
w życie ustawy o zaopatrzeniu przedemerytalnym w kontekście ustawy o KAS.
Minister Pan Banaś na wstępie podkreślił, że spotkanie zostało zorganizowane na
wniosek służby celnej.
Przyjęto porządek posiedzenia i kolejno ww. zadawali pytania.
Po

przedstawieniu

pytań

Minister

Pan

Banaś

poprosił

wszystkich

zgromadzonych, aby zapytania i uwagi przedstawić na piśmie, każdy Związek
Zawodowy osobno, zapewnił, że zostaną udzielone odpowiedzi na zadane

pytania w formie pisemnej.
Pan Minister powiedział, - jesteśmy jeszcze w trakcie prac nad strukturą, jeżeli
jakiś jej projekt krąży po internecie to nie jest to ostateczna wersja, nadal trwają nad
nią prace. Pracujemy nad strukturą do końca przyszłego tygodnia. Ustawa zostanie
podpisana przez Prezydenta dzisiaj albo jutro najpóźniej na dniach . Wtedy:
- Zostanie powołany Szef KAS .
- Poziom centralny regionalny i niżej będzie przekazany w teren.
Region ma swoją specyfikę to tylko będzie model. Pan Minister będzie jeździł
do każdego województwa i będzie dopasowywać model do warunków regionalnych
w terminie do końca grudnia 2016.
- Będzie utworzony zespół do opiniowania odwołań na poziomie izby administracji
skarbowej, jak pracownicy nie dostaną propozycji zatrudnienia.
- Zostaną powołani nowi dyrektorzy i naczelnicy – zostanie to rozstrzygnięte
i zweryfikowane biorąc pod uwagę doświadczenie wiedzę itp.
- Do struktury będziemy dopasowywać poszczególne komórki i ilość pracowników
jak i przydzielonych - nałożonych zadań. Zadania muszą być wykonane. Zadania
mogą być zmienione w zależności od specyfiki regionu i potrzeb.
- Na pewno przyjrzymy się tej strukturze, ale to kwestia przyszłości.
- Na razie nie będzie łączenia lub likwidacji małych urzędów. To kwestia ok 2 lat
Musimy utrzymać na obecnym poziomie dobrej ściągalności. Nowa struktura nie
może utrudnić pracy. Pracownicy mający duże doświadczenie i są sprawdzeni nie
muszą się bać.
Jak będzie to sprawdzone?
- Ludzie mają oceny pracy, staż pracy i wykonywane zadania i to są kryteria
do weryfikacji jakości pracy ludzi, która to będzie miała wpływ na zatrudnienie.
Czy na etapie udzielania pracownikowi propozycji będzie istniał zespół, który
będzie przenosił to na nowe umowy Zespół z udziałem pracodawców
i przedstawicieli ZZ . Proces wartościowania - Czy będą wytyczne na podstawie
jakiej zasady mają być osoby wartościowane, co będzie mierzalne, czy tylko

doświadczenie. Przecież , jeżeli zostanie powołany nowy naczelnik to z założenia
wiadomo że on nie zna ludzi i dlaczego to on będzie decydował o człowieku.
Głos zabrała Pani Honorata Łopianowska powiedziała, że Minister weźmie to pod
uwagę.
Pan Minister: Zastanowię się nad tym, uważam, że jest to temat wart uwagi.
Zapewniam, że nie będziecie samodzielnych decyzji dyrektorów . Będą wytyczne
w tym zakresie.
Druga sprawa do końca grudnia sprawa struktur. W styczniu 2 miesiące czasu na
zmiany w etatyzacji. Do 31.05.2017 musimy mieć w 100 % rozpracowany temat.
Ważna rzecz w kwestii emerytur. Komisja się nie odbyła. Pan minister pojedzie w
piątek do Sejmu bo jest zainteresowany procedowaniem ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym.
Kwestia funkcjonariuszy przewidujemy Ze będzie … około 9-10 tyś znajdziemy
miejsce zatrudnienie dla funkcjonariuszy w tych komórkach aby miały stanowiska
funkcjonariuszy. Lotniska, Cargo poczty, oddziały wewnętrzne szczegóły w terenie.
Wynagrodzenia to nasza troska aby pracownicy, którzy najmniej zarabiają mieli
godne pensje. W przyszłym roku są przewidziane kolejne pieniądze na podwyżki.
Środki na wyrównania będą w nowym roku.
Co z Inspektorami Kontroli skarbowej? - Proszę na piśmie
Ustalamy strukturę wg województw tworzymy delegatury tam gdzie są urzędy celne
i ośrodki zamiejscowe.
Dzisiaj nie uzyskamy szczegółowych odpowiedzi na zadane pytania.
Tym Pan Minister podziękował wszystkim za spotkanie. Ponowił prośbę o przesłanie
zapytań na piśmie.

