Warszawa, dnia 08 października 2020 r.

SZEF KRAJOWEJ
ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
DOS10.105.127.2020
Komitet Protestacyjny
Związków Zawodowych działających
w Krajowej Administracji Skarbowej
Szanowni Państwo,
nawiązując do pisma KP-21/2020 z dnia 6 października br. dotyczącego zawartego Porozumienia
oraz realizacji Uchwały Modernizacyjnej wyjaśniam, co następuje.
Uchwała Rady Ministrów z 28 maja 2019 r. nr 44/2019 w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022” decyzją
Kierownictwa Ministerstwa Finansów i dzięki podjętym działaniom i zaangażowaniu wielu osób,
zostanie zrealizowana poprzez wypłatę pozostałych środków przewidzianych w uchwale
modernizacyjnej na wydatki na wynagrodzenia/uposażenia.
Odnosząc się do Porozumienia z dnia 29 stycznia 2020 r. informuję, że nie zostało ono zerwane
przez Kierownictwo Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. Wskazać
należy, że zgodnie z § 1 ust. 2 tego Porozumienia dla zapewnienia finansowania podwyżek,
o których mowa w § 1 ust. 1, w roku 2020 jest planowane przesunięcie przez Radę Ministrów
środków z wydatków majątkowych ujętych w Programie Modernizacji KAS w priorytetach II-V
na wydatki na wynagrodzenia/uposażenia. Oznacza to, że same strony tego Porozumienia
wskazały, iż dla zapewnienia finansowania podwyżek wymagane jest przesunięcie środków,
o których mowa w wyżej przywołanej regulacji.
Kryzys światowy wywołany pandemią COVID-19 jest powodem zasadniczych, niekorzystnych
zmian w budżecie państwa w roku bieżącym i założeń do konstruowania budżetu na rok 2021.
Pandemia nie pozostała bez wpływu również na realizację postanowień Uchwały Modernizacyjnej
zarówno w obszarze związanym z budowaniem systemu motywacyjnego i konkurencyjności
systemu wynagrodzeń oraz uposażeń w jednostkach organizacyjnych KAS, jak i obszarów
związanych z wydatkami inwestycyjnymi. Dlatego też, w obecnej sytuacji, realizacja warunku
określonego w § 1 ust. 2 porozumienia nie jest możliwa.
W przedstawionym natomiast w dniu 6 października br. Aneksie do Porozumienia,
zaproponowano realizację podwyżek na poziomie 1,9% co stanowiłoby podstawę podziału
i wypłaty środków na poziomie jednostek terenowych KAS. Jednocześnie, Aneks zapewniał
realizację Porozumienia z dnia 29 stycznia 2020 r. i wypłatę pozostałej części podwyżek,
w momencie, kiedy zostaną uzyskane na ten cel środki, zgodnie z ust. 2 Porozumienia.
Wobec powyższego twierdzenie strony społecznej o zerwaniu Porozumienia przez Kierownictwo
Ministerstwa Finansów i Kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej jest nieuzasadnione.
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