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Warszawa, 2020-01-10

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Warszawa
Szanowny Panie Premierze !
W załączeniu przesyłamy do wiadomości Pana Premiera stanowisko Komitetu
Protestacyjnego Związków Zawodowych w Krajowej Administracji Skarbowej z prośbą o pilną
interwencję.
Kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej - ryzykując eskalacją konfliktu
i godząc się na zagrożenie realizacji dochodów budżetu państwa w 2020 roku postanowiło, że zmniejszy skalę podwyżek wynagrodzeń i uposażeń w Krajowej Administracji
Skarbowej w stosunku do planowanych w budżecie państwa na 2020 rok i uchwale Rady
Ministrów w sprawie modernizacji KAS, nie przedstawiając nawet uzasadnienia swoich działań.
Trwające od dłuższego czasu negocjacje w tym zakresie pomiędzy Kierownictwem KAS
i przedstawicielami związków zawodowych nie tylko nie doprowadziły do zawarcia
porozumienia, ale każą stronie społecznej rozważać wariant, że celem Kierownictwa KAS nie
jest w istocie dobro budżetu państwa, gdyż godzi się na doprowadzenie do protestu
pracowników i funkcjonariuszy celno-skarbowych. Ponieważ chodzi o obniżenie podwyżek
o 1,5% i inne finansowanie podwyżek kwot bazowych, niż wynika to z projektu ustawy
budżetowej, a podwyżki w KAS (inaczej, niż gdzie indziej…) obwarowane są zwiększeniem
wydajności pracy i obowiązkiem uzyskania dodatkowych dochodów budżetowych, stanowisko
Ministerstwa Finansów w tej sprawie jest nie do przyjęcia.
Z tych też względów, jak również dlatego, że Kierownictwo KAS godzi się widocznie na
protesty w KAS - wnosimy, jak na wstępie i prosimy Pana Premiera, aby w kolejnym planowanym
spotkaniu Ministra Finansów z Komitetem Protestacyjnym, wziął Pan udział osobiście.
Korespondencję w sprawie prosimy prowadzić drogą elektroniczną (inspektor@hot.pl).
z wyrazami szacunku
z upoważnienia Komitetu Protestacyjnego

Tomasz Ludwiński

Warszawa, 2020-01-09

Stanowisko Komitetu Protestacyjnego
Członkowie Komitetu Protestacyjnego Związków Zawodowych w Krajowej
Administracji Skarbowej, po wnikliwej analizie propozycji przedstawionych na
spotkaniu w dniu 9 stycznia 2020 roku przez Ministra Finansów w zakresie podwyżek
wynagrodzeń i uposażeń w KAS w 2020 roku:
1. Nie wyrażają zgody na przedstawione związkom zawodowym propozycje:
a) częściowego finansowania wzrostu kwoty bazowej wynagrodzeń
i uposażeń pracowników oraz funkcjonariuszy w 2020 roku ze środków
przewidzianych
na
realizację
programu
modernizacji
KAS
zagwarantowanych w uchwale modernizacyjnej;
b) obniżenia wysokości łącznych podwyżek wynagrodzeń i uposażeń
pracowników oraz funkcjonariuszy w 2020 roku o 1,5%.
2. Domagają się stanowczo:
a) niezwłocznego podziału środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2) lit b)
i e) projektu ustawy budżetowej na 2020 rok (projekt z 20 grudnia 2019) na
takich samych zasadach, jak dla pozostałych beneficjentów tych podwyżek
(zarówno, jeżeli chodzi o ich wysokość, jak i źródła finansowania) –
niezależnie od podziału środków na podwyżki wynikających z Programu
modernizacji KAS, ustanowionego uchwałą Nr 44/2019 Rady Ministrów
z 28 maja 2019 roku;
b) kontynuacji rozmów na temat zasad podziału środków zagwarantowanych
w programie modernizacji KAS;
c) niezwłocznego podziału dodatków kontrolerskich i orzeczniczych wg. zasad
obowiązujących od 1 stycznia 2020 roku – jeszcze przed podziałem
środków na podwyżki wynagrodzeń i uposażeń przewidzianych w ustawie
budżetowej na 2020 rok;
3. Wnoszą o przedstawienie wyczerpującego pisemnego uzasadnienia
propozycji Ministra Finansów w zakresie zaproponowanego:
a) finansowania części podwyżek, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2)
lit b) i e) projektu ustawy budżetowej na 2020 rok z 20 grudnia 2019
roku, ze środków zagwarantowanych w uchwale Nr 44/2019 Rady
Ministrów z 28 maja 2019 roku (nie wskazano powodów odmiennego
potraktowania tych środków w KAS w stosunku do innych grup
beneficjentów podniesienia kwot bazowych);
b) obniżenia o 1,5% podwyżek wynagrodzeń i uposażeń pracowników oraz
funkcjonariuszy w 2020 roku w stosunku do podwyżek wynikających
z projektu ustawy budżetowej z 20 grudnia 2019 roku i uchwały
modernizacyjnej (nie przedstawiono żadnego uzasadnienia tej
propozycji, jak również nie wskazano na jaki cel mają pójść środki
zabrane pracownikom i funkcjonariuszom KAS).

4. Oczekują jednoznacznego pisemnego wskazania, kto jest autorem:
a) koncepcji obniżenia łącznych podwyżek w 2020 roku w KAS o 1,5%
w stosunku do założeń projektu ustawy budżetowej na 2020 rok
z 20 grudnia 2019 roku i uchwały modernizacyjnej;
b) częściowego finansowania wzrostu kwoty bazowych wynagrodzeń
i uposażeń pracowników oraz funkcjonariuszy w 2020 roku ze środków
przewidzianych na realizację programu modernizacji KAS.
5. Wyrażają głębokie ubolewanie, że Kierownictwo Krajowej Administracji
Skarbowej ryzykuje niepokoje i protesty w administracji zajmującej się
poborem danin publicznych z uwagi na brak zgody na rozdysponowanie dla
KAS środków budżetowych w wysokości przeciętnej około 400.000 złotych
miesięcznie w każdym z województw.

Do wiadomości: Prezes Rady Ministrów

