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Zarząd Krajowy OZZ KAS prosi o interwencję na szczeblu centralnym w sprawie 

ujednolicenia systemu pracy poszczególnych izb administracji skarbowej w czasie 

pandemii coronawirusa COVID-19. Obecnie w poszczególnych izbach sprawy te 

wyglądają różnie. 

Z pisma Pani Minister z dnia 17 marca 2020r., wynika wprost, że sprawą 

priorytetową jest życie i zdrowie pracowników i funkcjonariuszy „Mając na uwadze 
zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, wspólnie z Dyrektorami Izb Administracji 
Skarbowych pracujemy nad środkami zabezpieczenia i optymalną organizacją pracy we 
wszystkich jednostkach KAS”  

Wynika także, że funkcjonariuszom i pracownikom będą w ramach posiadanych 

możliwości zapewniane środki ochrony osobistej 

Pismo odnosi się także do zasadności wprowadzania pracy zdalnej „Mając na 
uwadze konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek organizacyjnych KAS, 
nie jest obecnie możliwe całkowite zamknięcie urzędów i realizacja zadań wyłącznie w trybie 
pracy zdalnej. We współpracy z Dyrektorami IAS staram się w możliwie jak najszerszym 
zakresie udostępnić tę formę pracy biorąc pod uwagę dostępne rozwiązania techniczne i 
możliwości organizacyjne”. 

Dodatkowo wiele IAS-ów wprowadza pracę rotacyjną wysyłając np. 30% załogi 

danej jednostki do pracy w domu. Takie rozwiązanie pozwala na utrzymanie odwodów 

kadrowych w sytuacji gdy u któregoś z pracowników danej jednostki wykryje się 

koronawirusa. Trzymanie w obecnej sytuacji całej załogi w danej jednostce 

organizacyjnej jest niezrozumiałe i może prowadzić w przyszłości do jej paraliżu.  

Mając to wszystko na uwadze proszę o interwencję w sytuacji gdzie te zasady nie są w 

pełni przestrzegane. Argumenty typu, że nie można wynosić informacji-dokumentów na 

nośnikach i przetwarzać ich w systemie domowym na komputerach własnych, że nie ma 

takiej możliwości również na laptopach IAS, a systemy podłączenia ewentualnych 

pracowników są niewydolne. Nie mogą być podstawą odmowy wprowadzania pracy 

zdalnej i bezcelowego narażania pracowników. Dodatkowo argumenty typu, że w 

sytuacji pracy rotacyjnej może dojść do nieporozumień między pracownikami i 

pracownicy mogą wyjść z założenia, że jest to niesprawiedliwe są nie zrozumiałe i 

świadczą o słabości systemu zarządzania. 

          Przesyłam Pani Minister pismo jakie otrzymałem od lokalnych struktur 

związkowych, które wskazują na różne traktowanie pracowników i funkcjonariuszy w 
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różnych IAS-ach. Bardzo prosimy o ujednolicenie zasad walki z coronawirusem i 

umożliwienie pracy zdalnej i rotacyjnej w każdej jednostce KAS 

Dziękujemy za dotychczasowe zdecydowane decyzje Kierownictwa MF dotyczące walki z epidemią. 
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