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Warszawa, 2020-07-27

Pan
Tadeusz Kościński
Minister Finansów
Warszawa
Dziękujemy Panu Ministrowi i Kierownictwu Krajowej Administracji Skarbowej za
realizację ustaleń z 28 maja br. i terminową wypłatę 3 % podwyżek będących wykonaniem
części Porozumienia podpisanego 29 stycznia 2020.
Oczekujemy jednocześnie na pełną realizację styczniowych ustaleń (wypłaty ostatniej
transzy podwyżek we wrześniu 2020 r.) - zgodnie z podjętymi zobowiązaniami przez Pana
Ministra i Szefa KAS zawartymi w Porozumieniu z 29 stycznia 2020 i potwierdzonych przez
deklaracje Pana Ministra 13 maja br. W tym celu proponujemy podjęcie rozmów w drugiej
połowie sierpnia br. i sfinalizowanie ich najpóźniej na początku września, tak, aby 15-go
września środki te były już dostępne do dyspozycji DIAS.
Dotychczasowe wypłaty są dobrze oceniane przez rozsądnie myślących pracowników
i funkcjonariuszy KAS, ale nie nadrobiło to jeszcze zamrożenia płac (a nawet spadku
nominalnego w okresie 8-miu minionych lat w resorcie finansów), które doprowadziło do
prawie 30% spadku płac realnych w okresie 2008-2016 (kiedy nie dokonywano rewaloryzacji,
zmiany kwoty bazowej, itp.). Tegoroczna ostatnia wynikająca z porozumienia podwyżka
planowana w wysokości 3,9 % i 3,5% byłaby ostatnim etapem częściowego chociaż
nadrobienia zaległości historycznej, świadectwem sprawiedliwości historycznej, gdyż
podwyżki w kolejnych dwóch latach, zgodnie z obowiązującą Uchwałą Modernizacyjną RM,
wyniosą zaledwie po sto kilkadziesiąt zł, tj. mogą być niższe od oczekiwanego wzrostu inflacji
w latach 2021-2022.
Wobec aktualnego znacznego spadku wypłacanych nagród w br. w porównaniu do
2019 r. większość pracowników KAS obawia się powtórki spadku rocznego dochodu z pracy
wykazywanego w PIT-37 w 2021 r. w porównaniu z dochodami wykazywanymi w br. w PIT-37
za 2019 r. Niechlubny, historyczny spadek dochodów z pracy dla ok. 80-90% pracowników
resortu finansów wykazywanych w PIT-37 w kolejnych latach w okresie 2009-2017
w porównaniu do PIT-37 z 2008 r. nie może się powtórzyć, gdyż przyniesie katastroficzne
skutki. Nie tylko, że zapisałby się źle w historii finansów publicznych RP, lecz przede wszystkim

w osłabieniu motywacji do wzmożonego wysiłku i spadku efektywności pracy zatrudnionych
osób zatrudnionych i świadczących służbę w KAS.
W rozmowach, które proponujemy podjąć w połowie sierpnia i sfinalizować w I połowie
września 2020 roku, chcielibyśmy wskazać na niebezpieczne skutki takiego obrotu sprawy
i wierzymy, że Minister Finansów wraz z Szefem KAS, kierując się troską o Państwo Polskie,
o zabezpieczenie dopływu środków na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju zapisane
w budżecie państwa na kolejne lata, wywiążą się z ponawianych deklaracji Pana Ministra
z 14 maja br. i Szefa KAS z dnia 28 maja br., że wszystkie zapisy podpisane w Porozumieniu
z 29 stycznia br. będą wykonane w 2020 r. w całości i nie podważą wiarygodności naszego
Ministra oraz Kierownictwa KAS, a także zaufania, jakie Państwu udziela rzesza ponad 64 tys.
oddanych pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.
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