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Warszawa, 2020-10-06

Pan Tadeusz Kościński
Minister Finansów
Pani Magdalena Rzeczkowska
Sekretarz Stanu w MF
Szef KAS
Warszawa
Komitet Protestacyjny Związków Zawodowych w KAS nie podpisał przedstawianych
30 września i 6 października br. przez Szefa KAS dokumentów w postaci nowego porozumienia
i aneksu do porozumienia z 29 stycznia 2020, w których określono pozostałą wartość podwyżek do
wypłaty w br. w wysokości 1,9%. To zrozumiałe, jeżeli pamięta się jaka powinna być wysokość
podwyżek zgodnie z obowiązującą ustawą budżetową i obowiązującą uchwałą Rady Ministrów
z 28 maja 2019 r. nr 44/2019 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej
Administracji Skarbowej w latach 2020–2022” (dalej: „uchwała”).
W związku z jednostronnym zerwaniem przez Kierownictwo Ministerstwa Finansów i KAS
porozumienia z Komitetem Protestacyjnym z 29 stycznia 2020 roku w sprawie podwyżek
wynagrodzeń i uposażeń w KAS w 2020 roku, domagamy się pełnej realizacji uchwały w 2020 roku,
a mianowicie podwyżek (niezależnie od podwyżek wynikających z podniesienia kwot bazowych dla
pracowników i funkcjonariuszy o 6% - zgodnie z ustawą budżetową na 2020 rok) w wysokości1:
−
−
−

członkowie korpusu służby cywilnej przeciętnie 519 zł (brutto na etat), tj. 7,9%;
funkcjonariusze celno-skarbowi przeciętnie 445 zł (brutto na etat), tj. 7,5%;
pracownicy poza mnożnikowi w wysokości 515 zł (brutto na etat), tj. 11%.

Łączna podwyżka w 2020 roku winna wynieść zatem przeciętnie:
−
−
−

1

członkowie korpusu służby cywilnej w wysokości 13,9%;
funkcjonariusze celno-skarbowi w wysokości 13,5%;
pracownicy poza mnożnikowi w wysokości 17%.

dane z OSR do uchwały modernizacyjnej

Ww. kwoty podwyżek wynikają z obowiązujących aktów prawnych, a więc zaproponowane przez
Szefa KAS podwyżki przeciętne w 2020 roku w wysokości łącznej 10,9 % (licząc z podwyżkami kwot
bazowych wynikającymi z ustawy budżetowej) są zaniżone, na co zgody Komitetu Protestacyjnego
nie ma – również z uwagi na brak realizacji porozumienia ze stycznia 2020 roku, które gwarantuje
podwyżki wyższe, niż 10,9%.
Realizacja ww. podwyżek (ewentualnie pełna realizacja porozumienia z 29 stycznia 2020)
oraz brak redukcji zatrudnienia - są gwarantem prawidłowej pracy i służby w Krajowej
Administracji Skarbowej, a tym samym realizacji oczekiwanych dochodów budżetu państwa
w bieżącym i przyszłych latach.
Przypominamy jednocześnie uprzejmie, że porozumienie z 29 stycznia br. to był ukłon Komitetu
Protestacyjnego w kierunku Ministra Finansów i Szefa KAS. W zamian otrzymaliśmy propozycje,
które nas zdumiały.
I nie przekonują nas argumenty, że wszystkiemu winna pandemia. Dla innych grup społecznych
pieniądze są w budżecie, zobowiązania zawierane z innymi grupami zawodowymi zostały w pełni
realizowane (w MSWiA i Ministerstwie Sprawiedliwości takich problemów nie było - została wypłacona
w całości tegoroczna planowana podwyżka o 6% w związku ze zwiększeniem wielokrotności kwoty
bazowej i wypłacona podwyżka uposażeń z właściwych ustaw modernizacyjnych), a wielkość
wydatków o których mowa w uchwale modernizacyjnej w 2020 roku – to bardzo mała część budżetu
państwa
Korespondencję w sprawie prosimy prowadzić drogą elektroniczną.

Łączymy wyrazy szacunku

