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INFORMACJA
ze spotkania przedstawicieli Ministerstwa Finansów
z reprezentantami zaproszonych central i organizacji związkowych
W dniu 18 lutego br. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie
przedstawicieli Ministerstwa Finansów z reprezentantami zaproszonych central
i organizacji związkowych, które zgodnie z treścią zaproszenia Podsekretarza Stanu,
Szefa S.C. Pana Mariana Banasia z dnia 04 lutego br. miało być poświęcone „omówieniu
spraw wiązanych z funkcjonowaniem Administracji Podatkowej i Służby Celnej”. Stronę
Ministerstwa Finansów reprezentowali:
1. Pan Marian Banaś – Podsekretarz Stanu, Szef S.C.,
2. Pan Jerzy Chrobak – Z-ca Szefa S.C.,
3. Pan Wojciech Baranowski – Dyrektor Departamentu S.C.,
4. Pan Dariusz Staniów – Dyrektor Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej
i Kontroli Gier,
5. Pani Maria Wójtowicz – Z-ca Dyrektora Departamentu S.C.,
6. Pan Tomasz Strąk – Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej,
7. Pani Teresa Warszawska – Radca Ministra Departament AP.
Nasz związek reprezentowany był przez Ireneusza Grabowskiego i Eugeniusza
Poleszaka.
Spotkanie rozpoczął SSC, który w paru zdaniach nakreślił cel spotkania a następnie
przekazał głos Pani Teresie Warszawskiej – Radcy Ministra, która przedstawiła (ok. 3540 min) prezentację na temat głównych założeń KAS, tj. celu zmian, strukturze
i uprawnieniach nowych organów. W toku prezentacji Pani Teresa Warszawska
wskazała, że nie ma praktycznego zagrożenia dla utraty zatrudnienia przez osoby
zatrudnione w obecnych jednostkach, a przyjęte założenia ograniczenia zatrudnienia na
poziomie 10 – 15 % wynikają jedynie z naturalnej fluktuacji kadr (szczególnie pion
skarbowy) i naturalnego nabycia praw emerytalnych.
Z uwagi, że w spotkaniu uczestniczyło bardzo wielu przedstawicieli organizacji
związkowych a na dyskusję z planowanego czasu spotkania pozostało niewiele ponad
pół godziny poruszono jedynie kilka kwestii, w tym m.in.:
1. W kwestii prac nad emeryturami uzyskaliśmy informację, że obecnie trwają
prace w Departamencie Polityki Wydatkowej, gdzie prowadzone są prace
analityczne nad różnymi wariantami rozwiązań. Jak pamiętacie zwróciliśmy się
do Pana Podsekretarza Stanu Leszka Skiby o spotkanie w tej sprawie.
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2. Na pytanie o podwyżki uzyskaliśmy odpowiedź, że wypłata środków planowana
jest w maju br. z wyrównaniem od stycznia, ale nie uzyskaliśmy informacji, na
jakich zasadach mają być te środki rozdysponowane.
Ponadto należy zaznaczyć, że w trakcie spotkania Pan Minister Marian Banaś
podkreślił, że nie przewiduje, aby emerytur nie było jeszcze w tym roku, zaznaczył
jednak, że trzeba uwzględnić realne możliwości i uwzględnić politykę wydatkową
i dlatego też brane są pod uwagę różne koncepcje.
Koleżanki i Koledzy, korzystając z okazji spotkania z kierownictwem Służby Celnej
informujemy także, iż w dniu wczorajszym przekazaliśmy Panu Ministrowi Marianowi
Banasiowi, Z-cy Szefa S.C. Panu Jerzemu Chrobakowi oraz Panu Wojciechowi
Baranowskiemu – Dyrektorowi Departamentu S.C. Zaproszenia na XXI Krajowe Walne
Zebranie Delegatów naszego związku.

Przewodniczący Zarządu
/-/
Ireneusz Grabowski

2/2

