KOMUNIKAT
Z POSIEDZENIA PODZESPOŁU PROBLEMOWEGO DS. KAS
PRZY RADZIE DIALOGU SPOŁECZNEGO
Dnia 18 paździenika 2018 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. KAS w Radzie Dialogu
Społecznego. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad posiedzenie poświęcone było:
1.
egzekucji administracyjnej (kierunki planowanych zmian ustawowych, organizacyjnych
i finansowych (prowizja), terminarz planowanych prac, dotychczasowe efekty trwających prac nad
reorganizacją egzekucji administracyjnej)
2.
nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (omówienie projektowanych zmian
- projekt z 2018-07-27)
sprawom różnym.

3.
Ad.1

W kwestii dotyczącej egzekucji administracyjnej stronę rządową reprezentował Pan Jerzy
Owczarek Z-ca Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego odpowiedzialny za procesy
legislacyjne, który poinformował, iż projekt jest w fazie organizacji,. W chwili obecnej nie jest
przesądzony kierunek zmian. Zbierane są uwagi. Ma być uchwalona nowa ustawa egzekucyjna.
Zespół projektowy nie został jeszcze powołany. Skład zespołu ustala kierownictwo finansów. Ma
być powołany do końca miesiąca. Wyznaczenie kierunków oraz zakończenie I fazy planowane jest
na koniec lutego 2019 r., zaś zatwierdzenie ich przez kierownictwo MF do końca I kwartału 2019
roku. Oczywiście Pan Dyrektor jest otwarty na nasze uwagi i współracę.
W związku powyższym Przewodniczący Podzespołu Pan Tomasz Ludwiński zaproponował
iż zgłosi ekspertów w tym zakresie do współpracy. Będzie to niezależnie od prac podzespołu w
RDS.
Ad.2
Omówienie zmian do ustawy o KAS przeniesieno na nastepne posiedzenie Podzespołu.
Ad.3
W sprawach różnych został poruszony temat podwyżek wynagrodzeń, o których
zapewniano na poprzednim posiedzeniu. Pani Anna Długosińska poinformowała, iż nie ma
środków a termin uruchomienia rezerw celowych upłynął.
Pan Minister Cybuslski – próbujemy wywalczyć na nowy rok, chcemy likwidować kominy - ten
sam staż, zakres = to samo uposażenie płacowe.
Problem odchodzenia nowych pracowników, jak również braku chętnych na naborach przez
niskie wynagrodzenie.
Dalej w sprawach róznych zgłoszono problem akcji mandatowych i zakupów z tym
związanych oraz bezpieczeństwa – są przypadki fotografowania kontrolerów.
Problem wysyłania na akcje mandatowe ma być przedstawiony Dyrektorom Izb na
najbliższej telekonferencji. Przedstawiono jak ten problem rozwiązał DIAS Warszawa przez
przyznawanie większych premii, nagród.
Kolejne spotkanie zaplanowano na 22 listopada 2018 r.
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