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Pan Robert Sadowski
Przewodniczący Zarządu Krajowego 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Krajowej Administracji Skarbowej

Szanowny Panie Przewodniczący,
odpowiadając na pismo nr ZK–6/02/2021 z dnia 2 lutego br. w sprawie zmian w funkcjonowaniu 
Krajowej Administracji Skarbowej i zmian dotyczących praw pracowniczych i warunków 
zatrudnienia, w uzgodnieniu z Departamentem Poboru Podatków, Departamentem Budżetu, 
Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej oraz Departamentem Efektywności Wydatków 
Publicznych i Rachunkowości, który jest właściwy w sprawach zaopatrzenia emerytalnego dla 
służb mundurowych i uposażeń osób w stanie spoczynku, wyjaśniam co następuje.
W ramach realizowanego projektu e-Urząd Skarbowy nie były prowadzone analizy w zakresie 
zmian struktury zatrudnienia w resorcie finansów. Kwestia ewentualnej „zmiany struktury 
zatrudnienia po zastosowaniu powszechnie rozwiązań elektronicznych w obsłudze podatnika” 
ma szerszy kontekst niż projekt e- Urząd Skarbowy. Działanie w tym obszarze jest elementem 
Programu "Klient w centrum uwagi KAS", gdzie jako cele przyjęto m.in. przygotowanie struktury 
organizacyjnej centralizacji urzędów na poziomie regionalnym.
Odnosząc się do kwestii zmiany „ustawy emerytalnej” informuję, że w chwili obecnej 
w Ministerstwie Finansów nie są prowadzone prace legislacyjne dotyczące zmiany 
w uprawnieniach emerytalnych funkcjonariuszy. Nadmienić jednak należy, że w wykazie prac 
legislacyjnych Rady Ministrów został zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 
Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej 
oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw zgłoszony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji.
Odnosząc się do prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej 
Administracji Skarbowej informuję, że projekt ten nie przewiduje zmniejszenia odpraw 
emerytalnych dla grup zatrudnienia, o których mowa w piśmie. Niezależnie od powyższego 
zauważyć należy, że ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 263) przyznaje uprawnienie organizacjom związkowym, reprezentatywnym w rozumieniu 
ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych 
obejmujących zagadnienia dotyczące zadań związków zawodowych. W związku z tym projekt 
ustawy o zmianie ustawy o KAS zostanie przekazany do zaopiniowania związkom zawodowym 
na etapie uzgodnień zewnętrznych, tj. na etapie skierowania projektu do członków Rady 
Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Rządowego Centrum Legislacji.
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