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Szanowna Pani Minister,

uprzejmie dziękuję za odpowiedź z dnia 18 maja 2020 r. (DOS.413.66.2020) 

dotyczącą stanu realizacji zawartych porozumień i uzgodnień w zakresie podwyżek 

wynagrodzeń dla pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej 

(KAS). Pragnę przy tym nadmienić, że w ostatnich dniach do Rzecznika Praw 

Obywatelskich wpłynęła kolejna grupa wniosków od funkcjonariuszy i pracowników KAS.

Zainteresowani formułują szereg pytań i postulatów, z których wynika m.in., 

że w urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych występują niedobory kadrowe, 

powodujące nadmierne obciążenie pracą i służbą pozostałych pracowników 

i funkcjonariuszy KAS. Niniejsza sytuacja generuje dużą liczbę nadgodzin w całej Krajowej 

Administracji Skarbowej. Funkcjonariusze KAS podnoszą przy tym, że wypłata uposażenia 

za przedłużony czas służby została wstrzymana. 

Dodatkowo wnioskodawcy wskazują, że w okresie pandemii powinni uzyskać 

podwyższenie dodatku kontrolerskiego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób 

zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz 

funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz.U. z 2019, poz. 2461). 

Warszawa, 26-05-2020 r.

Pani
Magdalena Rzeczkowska
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
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Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 505 ze zm. dalej ustawa o KAS) umożliwia przyznanie dodatku 

kontrolerskiego – na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu – dla funkcjonariuszy 

i pracowników realizujących np. kontroli celno-skarbowej, względnie czynności 

o policyjnym charakterze lub zadania kontroli podatkowej. Wydaje się zatem, że przełożeni 

posiadają narzędzia umożliwiające zwiększenie uposażenia/wynagrodzenia, szczególnie 

osobom wykonującym dodatkowe zadania np. kontrolne. Użycie w przepisie § 4 pkt 2 cyt. 

rozporządzenia wyrazu „przyznaje” wskazuje wręcz, że jeżeli funkcjonariusz/pracownik 

wykonuje zadania kontrolne w wymiarze – co najmniej 25% miesięcznego czasu 

odpowiednio pracy lub służby – dodatek kontrolerski jest obligatoryjny. 

Ponadto w korespondencji kierowanej do Rzecznika podniesiony został problem 

pominięcia funkcjonariuszy celno-skarbowych w pracach nad dodatkiem 

przedemerytalnym, którego wprowadzenie jest aktualnie procedowane w resorcie spraw 

wewnętrznych i administracji.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia     

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. - Dz.U. z 2020 r., poz. 627), 

uprzejmie proszę Panią Minister o odniesienie się do powyższych informacji,                       

ze szczególnym uwzględnieniem ilości występujących w KAS nadgodzin (z podziałem na 

pracowników/funkcjonariuszy) i ewentualnie sposobem ich likwidacji oraz zasad ustalania 

dodatków kontrolerskich.

Będę także zobowiązany za informację, czy w resorcie prowadzone są prace nad 

wykonaniem przepisu upoważniającego (fakultatywnie) ministra właściwego do spraw 

finansów do wydania rozporządzenia w sprawie określenia zadań KAS, które nie wymagają 

wykonywania wyłącznie przez funkcjonariuszy oraz okresu ich wykonywania (art. 2 ust. 

4 ustawy o KAS)? 

Z wyrazami szacunku,

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-podpisano elektronicznie/
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