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Łódź, dnia 2 grudnia 2020r.
Szanowni Państwo
Prezes Rady Ministrów
Mateusz Morawiecki
Minister Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej
Tadeusz Kościński
Sekretarz Stanu
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Magdalena Rzeczkowska
W związku z pismem Ministra Finansów nr BP2.4142.2.2020 z dnia 26 listopada
2020r. oraz decyzją Prezesa Rady Ministrów podjętą w dniu 26 listopada 2020r.
o zablokowaniu planowanych wydatków budżetu państwa na 2020 rok, które wywołały wśród
pracowników i funkcjonariuszy KAS rozgoryczenie oraz oburzenie, kategorycznie żądamy od
Państwa wycofania się z tych decyzji i natychmiastowego zaprzestania prac zmierzających do
zablokowania środków pochodzących z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu
rocznym.
Żądamy realizacji zagwarantowanych nam stosownymi przepisami prawa wypłat
z funduszu nagród w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń wraz z wypracowanymi
wytężoną pracą/służbą w czasie pandemii przez pracowników i funkcjonariuszy KAS, tzw.
oszczędnościami na funduszu wynagrodzeń.
W wyżej wspomnianym piśmie Minister Kościński powołuje się na konieczność
zapewnienia finansowania działań związanych ze zwalczaniem skutków społecznogospodarczych poprzez udzielenie wsparcia przedsiębiorcom działającym w branżach, które
znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa, czy też
ponoszących dodatkowe koszty związane z obostrzeniami sanitarnymi. Pragniemy zauważyć,
że swoimi decyzjami stawiacie pracowników podległych Państwu służb (w tym przypadku
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pracowników i funkcjonariuszy KAS) w podobnie trudnej sytuacji, jak grupa społeczna,
której chcecie pomagać naszym kosztem. My również musimy w budżetach domowych,
których źródłem finansowania są dochody z pracy/służby w KAS uwzględniać nakłady
związane z zasadami bezpieczeństwa, obostrzeniami w związku z wirusem SARS-Cov-2 oraz
znacznym wzrostem kosztów utrzymania naszych rodzin spowodowanych pandemią.
Niestety nasze bieżące wydatki i podjęte wcześniej zobowiązania nie będą podlegać
rozporządzeniu Rady Ministrów – w ramach, którego wydatki z roku 2020 będą mogły być
zrealizowane również w kolejnym roku aż do 30 listopada 2021.
Kroki czynione przez Państwa w związku z blokadą należnych i wypracowanych
z pełnym zaangażowaniem oraz narażaniem naszego zdrowia i życia środków na
wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi uznajemy za lekceważenie i niedocenianie
naszej pracy/służby. Zatem domagamy się wypłaty jedynie tego co należy się nam ustawowo.
Współczujemy przedsiębiorcom, których branże ucierpiały najbardziej w czasie pandemii, ale
będziemy walczyć o to, aby zauważono naszą pracę, zadania które z jednej strony zwiększają
wpływy do budżetu, z drugiej, aby należne środki pieniężne szybciej docierały do
przedsiębiorców.
Szanujemy naszych Mocodawców, ale jednocześnie domagamy się szacunku dla siebie.
Panie Ministrze po raz kolejny zwracamy uwagę, ze nie jesteśmy jedynie
przysłowiowymi chłopcami do bicia.
Pana zdaniem najszybciej i bezboleśnie odbiera się środki podległym Panu służbom.
Czy nie uważa Pan, że jak na jeden rok to już wystarczy?!!!

Z upoważnienia Zarządu
Przewodnicząca
Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych
Teresa Raczyńska-Wiśniewska

