SK/264/2020

Radom, 2020-11-16

Pan Tadeusz Kościński
Minister Finansów
Warszawa

W związku z pismem DBM3.DOS4.413.149.2020.KMJ z 16 listopada 2020 uprzejmie informujemy, co następuje.

1. W piśmie KP/264/2020 Komitet Protestacyjny domagał się (alternatywnie) pełnej realizacji
Porozumienia z 29 stycznia 2020 lub pełnej realizacji podwyżek wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok, a więc podwyżek wynikających z obowiązującej nadal uchwały modernizacyjnej. Szkoda, że zamiast wprowadzać w błąd czytelników pisma poprzez przekazanie niepełnych i zamazujących obraz sytuacji danych (o czym także dalej), nie ustosunkowano się w ogóle do tego wniosku (jest on wciąż aktualny!).
2. To prawda, że brak odpowiednich zmian w uchwale modernizacyjnej uniemożliwia realizację porozumienia z Komitetem Prestacyjnym. Jednakże brak zmian uchwały modernizacyjnej oznacza zarazem, że w budżecie państwa nadal są zagwarantowane środki na wypłatę podwyżek wynagrodzeń i uposażeń w 2020 r. w KAS – i to w wysokości większej, niż wynika to z Porozumienia z 29 stycznia br. Co więcej – dokonano jednak
pewnych zmian w uchwale modernizacyjnej i to zmian polegających na zmianie Priorytetu I – a więc środków dotyczących podwyżek wynagrodzeń i uposażeń. Jak ustaliła RKSAS NSZZ „S” ZWIĘKSZONO środki na ten cel o ponad 100 mln złotych – stąd
podwyżki z uchwały modernizacyjnej powinny być dużo wyższe, niż wynika z Porozumienia, a nawet pierwotnej uchwały modernizacyjnej. Co więcej, środki na podniesienie kwot bazowych nie powinny być finansowane z uchwały modernizacyjnej, bo
przecież nie została ona w tej części zmieniona. Oznacza to, że powinniśmy otrzymać
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podwyżki większe, niż planowano uprzednio, a brak tych podwyżek obciąża bezpośrednio i bez wątpliwości Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego i Szefa KAS
Magdalenę Rzeczkowską.
3. W odpowiedzi Szef KAS (nie pytany) przekazał dane o zmniejszeniu środków na modernizację KAS w 2020 roku o kwotę 127.715 tys. zł. Pani Minister „zapomniała” jednak dodać,
że to zmniejszenie dotyczyło wyłącznie środków w Priorytetach II-V (wydatki rzeczowe), a
w Priorytecie I (pierwszym) zwiększono środki na podwyżki o ponad 100 mln zł. Czemu
zatem miała służyć ta informacja o zmianie ustawy budżetowej (o którą nie prosiliśmy...),
skoro nie napisano konkretnie i całościowo, czego w istocie dotyczyła? Wiemy, że z samej
ustawy budżetowej i jej nowelizacji (ani uzasadnień do nich) nie wyczyta się (nie dowiemy
się), na co konkretnie idą środki w ustawie budżetowej z modernizacji KAS. Jednak ustaliliśmy w Ministerstwie Finansów (mamy stosowne pisma), że jest właśnie tak, jak tu
podajemy: pieniądze w budżecie państwa na nasze pełne podwyżki są, nawet większe, niż zakładano.
4. Prosimy nie wskazywać więcej, że „w związku z kryzysem światowym wywołanym
pandemią Covid-19 niemożliwym stało się przesunięcie przez Radę Ministrów środków z wydatków majątkowych ujętych w Programie Modernizacji KAS w priorytetach
II-V na wydatki na wynagrodzenia/uposażenia". Nie manipulujcie nami, nie jesteśmy
idiotami, jak chyba sądzicie. To nie koronawirus, ale decydenci zdecydowali, że pracownicy i funkcjonariusze KAS nie otrzymają nawet tych zaniżonych w stosunku do
pierwotnie planowych w modernizacji kwot. Co jeszcze zwalicie na Covid-19? Błędy i
niedoróbki, których w KAS coraz więcej i więcej? A może jednak nie - zwalicie to na
podwładnych, że nie dość się starali...
5. Przypominamy jednocześnie, że w tej samej nowelizacji budżetu państwa na 2020 rok, w
której zmniejszono środki na wydatki rzeczowe w modernizacji KAS, zwiększono wydatki
budżetowe na inne służby mundurowe o ponad 800 mln zł, a deficyt budżetowy zwiększono
o ponad 70 mld złotych. Jak widać Minister Finansów i Szef KAS nie potrafili (nie zechcieli?) zadbać o podległe bezpośrednio im służby, w zamian obarczając je dodatkowymi zadaniami czy zajęciami związanymi z nieprzygotowanymi reformami w KAS. Obawiamy się, że
skutkować to będzie już wkrótce gremialnym cichym protestem pracowników i funkcjonariuszy objawiającym się korzystaniem ze zwolnień lekarskich – co też coraz częściej nam
pracownicy i funkcjonariusze sygnalizują. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że dbałość
o nich w dobie pandemii jest często deklaratoryjna, a działania realne świadczą o braku tej
dbałości.
6. Wiemy, że niepotrzebnie się wysilamy, gdy piszemy te słowa. Szef KAS pewnie niedługo
będzie generałem – bo przecież zasługi dla ratowania budżetu państwa ma niemałe. Tak to
już jest, o czym zresztą upewnia nas fakt, że w KAS awansują ludzie, którzy mieli jednak
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wpływ na mizerię budżetu w latach ubiegłych, oraz osoby, które nie wywiązywały się należycie z obowiązków.

Ewentualną korespondencję w sprawie prosimy prowadzić drogą elektroniczną z powołaniem się na numer pisma.

Do wiadomości:

− Pani Magdalena Rzeczkowska – Szef Krajowej Administracji Skarbowej,
− Komitet Protestacyjny ZZ w KAS,
− skarbowcy.pl

str. 3

