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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 29295 Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Tomasza 

Piotra Nowaka, Pana Krzysztofa Gadowskiego i Pana Pawła Bańkowskiego w sprawie 

zróżnicowanej pozycji kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Ministerstwie Finansów, poniżej 

przedstawiam informacje objęte interpelacją.

Ad. punkt 1. 

Przy ustalaniu wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia/uposażenia pracowników 

i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, Ministerstwo Finansów, jednostki organizacyjne 

podległe lub nadzorowane przez Ministra Finansów, o których mowa w obwieszczeniu Ministra 

Finansów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych, przestrzegają przepisów regulujących zasady 

wynagradzania poszczególnych grup pracowniczych. 

Ustalanie wynagrodzeń/uposażeń dla pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej ww. 

jednostek organizacyjnych odbywa się z poszanowaniem zasady równego traktowania 

i niedyskryminowania m.in. ze względu na płeć.

Ewentualne różnice w wynagrodzeniach pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 

zajmujących stanowiska z tej samej grupy stanowisk wynikają z obiektywnych kryteriów, takich 

jak zakres zadań realizowanych na danym stanowisku i stopień ich skomplikowania, a także zakres 

odpowiedzialności oraz kwalifikacje wymagane do jego zajmowania. Płeć nie stanowi kryterium 

przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń/uposażeń.
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Ad. punkt 2. 

W Ministerstwie Finansów, jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez 

Ministra Finansów, nie odnotowano aktów dyskryminacji kobiet.

Ad. punkt 3.

Rekrutacja pracowników zatrudnianych w korpusie służby cywilnej w Ministerstwie Finansów, 

jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów, odbywa się 

na podstawie określonych metod i technik selekcji, za pomocą których badany 

i punktowany może być wyłącznie stopień spełnienia przez kandydatów kryteriów wiedzy, 

umiejętności, kompetencji i predyspozycji określonych w ogłoszeniu. Wobec wszystkich 

kandydatów stosowane są takie same, podane do wiadomości w ogłoszeniu, metody i techniki 

selekcji. Wszyscy kandydaci biorący udział w naborze rozwiązują ten sam test wiedzy, sprawdzian 

umiejętności praktycznych i odpowiadają na te same pytania w rozmowie kwalifikacyjnej. 

W naborach do pracy w korpusie służby cywilnej kryterium płci w żaden sposób nie wpływa na 

wybór kandydata do pracy. 

W Ministerstwie Finansów w ogłoszeniach o naborze, zgodnie z inicjatywą Pełnomocnika Rządu 

ds. Równego Traktowania dotyczącą klauzuli równych szans, zamieszczana jest informacja 

o następującej treści: 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez 

względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, 

przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też 

jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Jednocześnie, stosownie do zalecenia ww. Pełnomocnika, Ministerstwo Finansów stosuje 

w ogłoszeniach o naborze formę: kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie formy męskiej.

Natomiast w przypadku postępowań kwalifikacyjnych na funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 

należy zaznaczyć, że jednym z etapów rekrutacji jest test sprawności fizycznej. 

W teście sprawności fizycznej, następuje zróżnicowanie stawianych wymogów zarówno z uwagi na 

wiek, jak i płeć. Powyższe zostało szczegółowo uregulowane w rozporządzeniu Ministra Finansów 

z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu 

sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 641) i nie stanowi aktu dyskryminacji wobec kobiet w postępowaniu 

kwalifikacyjnym do Służby Celno-Skarbowej.
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Rekrutacja pracowników do Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) odbywa się w oparciu 

o „Procedurę naboru”, która gwarantuje przejrzyste kryteria rekrutacji kandydatów na pracowników 

oraz równy dostęp do miejsc pracy dla wszystkich starających się, bez zróżnicowania płci.

Ad. punkt 4.

W Ministerstwie Finansów, jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez 

Ministra Finansów nie przewiduje się stworzenia działań w zakresie promocji zatrudnienia celem 

zachęcenia kobiet do pracy. Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie nr 3 wszyscy ubiegający się 

o pracę mają zagwarantowane równe szanse jej otrzymania. 

Ad. punktów 5, 6 i 7. 

Jednostka 
organizacyjna

Ilość kobiet oraz mężczyzn
zatrudniona/pełniąca 

służbę w Ministerstwie 
Finansów, jednostkach 

podległych lub 
nadzorowanych przez 

Ministra Finansów na dzień 
31.01.2019 r.

Średnie 
wynagrodzenie/uposażenie kobiet 
oraz mężczyzn w Ministerstwie 

Finansów, jednostkach
podległych lub nadzorowanych 

przez Ministra Finansów
na dzień 31.01.2019 r.

Liczba stanowisk kierowniczych 
zajmowanych przez kobiety oraz  

mężczyzn w Ministerstwie 
Finansów,

jednostkach podległych lub 
nadzorowanych przez Ministra 
Finansów na dzień 31.01.2019 r

Kobiety  Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
MF* 1541 1010       6705,59 zł              6897,32 zł 60 73
Jednostki Krajowej 
Administracji 
Skarbowej (KAS)

40 613 21 022      4 339,45 zł             4 669,66 zł 597 487

CIRF        47      118        4856,67zł              5315,28 zł    0    4

*Powyższy stan zatrudnienia w MF nie uwzględnia osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych oraz świadczeniach 
rehabilitacyjnych dłuższych niż 1 miesiąc.

Ad. punkt 8. 

W Ministerstwie Finansów, jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez 

Ministra Finansów wprowadzono szereg udogodnień dla młodych matek. 

W Ministerstwie Finansów obowiązuje elastyczny czas pracy, zgodnie z którym pracownicy mogą 

rozpoczynać pracę w godzinach od 6.00 do 9.00 i kończą po przepracowaniu 8 godzin. Ponadto 

w niektórych komórkach organizacyjnych Ministerstwa Finansów pracownicy pracują w ramach 

równoważnego czasu pracy. Takie rozwiązania znacznie ułatwiają pracownikom Ministerstwa 

Finansów łączenie życia zawodowego z życiem rodzinnym. W Ministerstwie Finansów funkcjonuje 

również "Pokój pracy rodzica z dzieckiem". Rodzic (zarówno matka jak i ojciec), który w  sytuacji 
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"awaryjnej" ma problem z zapewnieniem opieki nad dzieckiem, ma możliwość przyprowadzenia 

do pracy swojego dziecka.

W jednostkach organizacyjnych KAS, wprowadzono: elastyczne godziny pracy, indywidualny 

rozkład czasu pracy na wniosek pracownika, realizacja wniosków (w miarę możliwości) o zmianę 

miejsca świadczenia pracy, uzasadnione potrzebą skrócenia czasu dojazdu do miejsca pracy, 

możliwość zmiany wymiaru etatu pracy, wydzielenie pokoju dla matki karmiącej oraz 

zorganizowaną opiekę nad dziećmi pracowników w pracujące soboty.

Natomiast w CIRF umożliwiono ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy w celu ułatwienia 

matkom dostosowania rytmu pracy do sprawowania opieki nad dziećmi.

Z poważaniem 

z upoważnienia Ministra Finansów
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Leszek Skiba
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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