Porozumienie
w sprawie zabezpieczenia praw i interesow pracownikow oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia
realizacji zadan organow panstwa w zwi^zku z wdrazaniem Krajowej Administracji Skarbowej
zawarte w Gdahsku w dniu 1 marca 2017 r. pomi^dzy:
Marianem Banasiem Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie
Finansow,
a
NSZZ „Solidarnosc" z siedzibq w Gdansku, przy ul. Waty Piastowskie 24, 80 - 855 Gdansk
reprezentowanym przez:
1)

Piotra Dud^ Przewodniczqcego Komisji Krajowej NSZZ „Soiidarnosc";

2) Tomasza Ludwinskiego Przewodniczqcego Krajowej Sekcji Pracownikow Skarbowych NSZZ
„Solidarnosc"
zwanym dalej Zwiqzkiem Zawodowym
zwanymi dalej Stronami
o nast^pujqcej tresci:
[Preambuta]
\N zwiqzku z reformq administracji skarbowej nadzorowanej przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, zwanego dalej „Szefem KAS", wprowadzonq ustawami z dnia 16 listopada 2016 r. o
Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawq Przepisy wprowadzajqce ustaw^ o Krajowej
Administracji Skarbowej, w trosce o nalezyte zabezpieczenie praw i interesow pracownikow i
funkcjonariuszy konsolidowanej administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Stuzby Celnej oraz w
celu zapewnienia racjonalnego, funkcjonalnego i mozliwe bezkonfliktowego wprowadzenia w zycie
reformy uwzgl^dniajqc koniecznosc zabezpieczenia realizacji zadan organow panstwa, Strony
postanowity zawrzec niniejsze Porozumienie.
§1
1.

Strony przyjmujq, ze wynagrodzenie zasadnicze cztonkow korpusu stuzby cywilnej, zwanych dalej
„pracownikami" i uposazenie funkcjonariuszy w izbach administracji skarbowej, urz^dach
skarbowych, urz^dach ce'no-skarbowych i Krajowej Informacji Skarbowej, zwanych dalej
„jednostkami organizacyjnymi KAS", w roku 2017 nie b^dzie nizsze niz 3000 ztotych brutto
(stownie: trzy tysiqce).

2.

Szef KAS zaieci kierownikom nadzorowanych jednostek organizacyjnych KAS zatrudniajqcych
pracownikow i funkcjonariuszy, o ktorych mowa w ust. 1, aby warunki wynagrodzenia lub
uposazenia przedstawiane odpowiednio pracownikom i funkcjonariuszom, nie pozniej niz do
dnia 31 maja 2017 roku, przewidywaty, ze ich wynagrodzenia b^dq miaty wysokosc nie nizszq
niz otrzymywana

dotychczas,

w

ramach

przyznanych

wynagrodzenia, z zastrzezeniem postanowieh ust. 3.

tym jednostkom

budzetow na

3.

W przypadku pracownika lub funkcjonariusza, ktorego wysokosc wynagrodzenia lub uposazenia
jest w sposob nieuzasadniony znacznie wyzsza od wynagrodzen lub uposazen pracownikow albo
funkcjonariuszy zatrudnionych lub petniqcych stuzb^ na takich samych stanowiskach, warunk
wynagrodzenia, przedstawione mu nie pozniej niz do dnia 31 maja 2017 roku, mogq
przewidywac wysokosc wynagrodzenia lub uposazenia na pozionme nizszym niz dotychczasowe.

4.

Szef KAS

dotozy staran w celu zagwarantowania w 2017 roku i kolejnych latach srodkow

finansowych niezb^dnych dla realizacji zobowiqzania okreslonego w ust. 1 i 2.
•
§2
1.

Szef KAS dotozy staran, aby pracownikom j funkcjonariuszom mu podlegtym, w wyniku wejscia w
zycie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzajqce ustaw^ o
Krajowej Administracji Skarbowej, zostato zaproponowane dalsze zatrudnienie lub dalsze
petnienie stuzby, chyba ze spetnione zostanq przestanki okreslone w art. 144 ust. 1 ustawy o
Krajowej Administracji Skarbowej, art. 2 pkt 2b ustawy o ograniczemu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne albo osoby te pobierajq swiadczenia
emerytalne lub nabyly uprawnienia do tych swiadczen.

2.

Podejmujqc decyzj^ o zaproponowaniu pracownikowi lub funkcjonariuszowi zatrudnienia lub
dalszego petnienia stuzby oraz okreslajqc warunki, jakie zostanq zaproponowane pracownikowi
lub funkcjonariuszowi uwzgl^dnia si^, w szczegolnosci zakres powierzonych zadan, przebieg
dotychczasowego zatrudnienia lub petnienia stuzby, kwalifikacje zawodowe pracownika lub
funkcjonariusza,

doswiadczenie

zawodowe

pracownika

lub

funkcjonariusza

i

miejsce

dotychczasowego zamieszkania, z zastrzezeniem uprawnienia wynikajqcego z art. 169 ust. 3
ustawy Przepisy wprowadzajqce ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. W miar^
mozliwosci kierownik jednostki organizacyjnej KAS uwzgl^dni takze osobiste preferencje
pracownika lub funkcjonariusza.
§3
1.

Szef KAS powota, w terminie 14 dni od dnia zawarcia nmiejszego Porozumienia, w porozumieniu
ze Zwiqzkiem Zawodowym, b^dqcym Stronq Porozumienia Zespot do monitorowania realizacji
niniejszego Porozumienia, zwany dalej „Zespotem". Zadaniem Zespotu jest, w szczegolnosci
rozpatrywanie wnioskow dotyczqcych przypadkow, gdy pracodawcy zatrudniajqcy pracownikow
lub funkcjonariuszy objtjtych niniejszym Porozumieniem nie wywiqzujq si^ z zobowigzah
okreslonych w niniejszym Porozumieniu.

2.

Zespot sktada si^ z 4 cztonkow, po dwoch przedstawicieli kazdej ze Stron Porozumienia.

3.

Zespot wybiera Przewodniczqcego, ktory kieruje pracami Zespotu i reprezentuje go na zewnqtrz
wobec kierownikow jednostek organizacyjnych KAS.
§4

1.

Kazda zaktadowa lub mi^dzyzaktadowa organizacja Zwiqzku Zawodowego, b^dgcego Strong
Porozumienia, jest uprawniona do przedstawienia Zespotowi przypadku nie wywigzywania sig z
zobowigzania okreslonego w niniejszym Porozumieniu.

2

Przedstawienie sprawy Zespotowi wymaga akceptacji zainteresowanego pracownika lub
funkcjonariusza, w tym jego zgody na wglad w akta osobowe zwiqzane z dotychczasowym
stosunkiem pracy lub stuzby.

3.

Przedstawienie

sprawy

Zespotowi

nast^puje

za

posrednictwem

kierownika

jednostki

organizacyjnej KAS, ktorego pracownika lub funkcjonariusza dotyczy wniosek. Wniosek - jezeli
nie zostanie uwzgl^dniony przez kierownika jednostki organizacyjnej KAS we wtasnym zakresie kierownik przekazuje Zespotowi bez zb^dnej zwtoki, jednak nie pozniej niz w terminie 5 dni
roboczych. Kierownik jednostki organizacyjnej KAS wraz z wnioskiem przekazuje Zespotowi
swoje pisemne stanowisko w przedmiocie wniosku wraz z jego uzasadnieniem.
4.

Pozytywna opinia Zespotu jest rekomendacjq dla pracodawcy do zmiany warunkow zatrudnienia
lub stuzby okreslonych w propozycji ztozonej pracownikowi lub funkcjonariuszowi.

5.

Zespot moze wystqpic o przedstawienie mu akt pracowniczych zainteresowanego pracownika
lub funkcjonariusza.

6.

Zespot rozpoznaje zgtoszone wnioski w terminie 14 dni roboczych od dnia ich wptywu do
Zespotu. Przewoaniczqcy Zespotu, niezwtocznie po wptym^ciu wniosku, przesyta skan wniosku
wraz ze stanowiskiem kierownika jednostki organizacyjnej KAS na adres poczty elektronicznei
cztonkow Zespotu. Realizowana transmisja danych musi sperniac wymogi ustawy o ochronie

7.

danych osobowych.
Zespot, w przypadku jednomyslnego stwierdzenia, ze w danym przypadku doszto do nie
wywiqzania siQ ze zobowigzania okreslonego w n.mejszym Porozumieniu, niezwtocznie
informuje Strony Porozumienia.

8.

Cztonkowie Zespotu otrzymajq stosowne upowaznienia do przetwarzania danych osobowych.
§5

1.

Zespot jest obstugiwany przez sekretarza wskazanego przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej.

2.

Sekretarz Zespotu kieruje obstugq organizacyjno-technicznq Zespotu.

3.

Obstug^ organizacyjno-technicznq, w tym wydatki zwigzane z pracq Zespotu, odpowiednie
pomieszczenia i wyposazenie, zapewniajq wskazane przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej jednostki organizacyjna KAS.

4.

Do wydatkow zwiqzanych z dziataniem Zespotu zalicza si^ koszty zakwaterowania i przejazdu
jego cztonkow na posiedzenia Zespotu, jezeli miejscem ich zamieSzkania nie jest Warszawa.
Delegacje akceptuje sekretarz.

5.

Sekretarz Zespotu nie jest jego cztonkiem.
§6

1.

Kazda ze Stron Porozumienia zobowiqzuje si^ do wykorzystania wszelkich wtasnych kompetencji
i uprawnieh w celu zagwarantowania faktycznej realizacji niniejszego Porozumienia oraz
poszczegolnych jego postanowien.

2.

Szef KAS poleci kierownikom nadzorowanych jednostek organizacyjnych KAS zatrudniajqcych
pracownikow i funkcjonariuszy objetvch niniejszym Porozumieniem stosowanie niniejszego
Porozumienia.

3.

Strony zgodnie oswiadczajq i zobowiqzujq si^ do wspotdzialanla w celu realizacji niniejszego
Porozumienia.
§7

1.

Zespot zakonczy prace do dnia 30 wrzesnia 2017 r.

2.

Porozumienie wygasa z dniem 1 pazdziernika 2017 r.
.»
§8

Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
§9
Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej.
§ 10
Porozumienie sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

