KP-9/2020

Warszawa, 2020-05-03
Pan
Tadeusz Kościński
Minister Finansów
W związku z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów, że w administracji (rządowej) publicznej nie
będzie „nagród, premii, bonusów i podwyżek”, domagamy się pilnego spotkania z Panem Ministrem oraz
Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w celu omówienia realizacji Porozumienia z 29 stycznia 2020 roku,
zawartego przez Kierownictwo KAS oraz Komitet Protestacyjny w sprawie podwyżek w Krajowej
Administracji Skarbowej w 2020 roku.
Nadmieniamy, że stanowcze zapowiedzi Premiera każą nam sądzić, że Porozumienie z 29 stycznia br. nie
zostanie zrealizowane i w przeciwieństwie do wielu innych grup zawodowych, które już podwyżki otrzymały lub mają
otrzymać (Policja, Straż Więzienna, ZUS i inne) – zostaniemy oszukani (sygnowane przez Pana Ministra osobiście
Porozumienie, stanie się nic nie znaczącym świstkiem papieru).
W celu wyjaśnienia oczywistych i zrozumiałych w tych okolicznościach wątpliwości oraz konieczności
uspokojenia wrzenia wśród pracowników oraz funkcjonariuszy KAS, pilne spotkanie jest niezbędne – gdyż w obliczu
stanowiska Premiera, upływająca w czerwcu graniczna data wypłaty uzgodnionych z Komitetem Protestacyjnym
podwyżek (wynikających zarówno ze wzrostu kwot bazowych określonego w ustawie budżetowej, jak i z modernizacji
KAS) – to termin jedynie fasadowy.
Utwierdza nas w tym przeświadczeniu także brak odpowiedzi na pismo KP-7/2020 z 16 kwietnia 2020 w
sprawie przekazania do dyspozycji DIAS przez Ministra Finansów środków na podwyżki wynikające ze wzrostu kwot
bazowych członków korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, a także środków na
podwyżki wynikające z modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej (w załączeniu) – gdyby środki miały być
przekazane, zwłoka w przekazaniu informacji na ten temat nie miałaby sensu (wręcz przeciwnie, informacja
pozytywna uspokoiłaby pracowników i funkcjonariuszy KAS).
Informujemy jednocześnie, że w najbliższym czasie przeprowadzimy kilka akcji ostrzegawczych,
a w przypadku braku realizacji Porozumienia – także akcji protestacyjnych.
Korespondencję w sprawie prosimy prowadzić drogą elektroniczną (inspektor@hot.pl oraz levan30@wp.pl).

Do wiadomości: Prezes Rady Ministrów

KP-7/2020

Warszawa, 2020-04-16

Pan Tadeusz Kościński
Minister Finansów
Warszawa
Uprzejmie prosimy o pilną informację, kiedy zostaną postawione do dyspozycji Dyrektorów
Izb Administracji Skarbowej środki finansowe na podwyżki wynikające ze wzrostu kwot
bazowych członków korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej,
a także środki na podwyżki wynikające z modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej?
Wyrażamy jednocześnie głębokie niezadowolenie i niezmierne zdumienie, że w resorcie
finansów, który przecież zarządza budżetem państwa, do tej pory nie zakończono prac nad
przekazaniem środków na podwyżki w 2020 roku w Krajowej Administracji Skarbowej, choćby
w części wynikającej z podniesienia kwot bazowych.
Nie jest dla nas zrozumiałe, dlaczego Krajowa Administracja Skarbowa traktowana jest
gorzej od Policji, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej czy
Straży Granicznej, gdzie podwyżki zostały już wypłacone (a przecież ich wysokość – podobnie
jak u nas – wynika z Porozumienia zawartego przez właściwego ministra z przedstawicielami
związków zawodowych; w naszym przypadku z Komitetem Protestacyjnym), a funkcjonariusze
i pracownicy KAS są także na pierwszej linii służby i pracy dla Państwa).
Informujemy ponadto, że dalsza blokada środków na podniesienie kwot bazowych oraz
jakiekolwiek redukcje zatrudnienia i obniżki płac w Krajowej Administracji Skarbowej spotkają
się z gremialnym protestem, gdyż blokada środków na podniesienie kwot bazowych to
dyskryminacja, nie jest możliwe bieżące wykonywanie zadań przy zmniejszonym zatrudnieniu,
a nowe zadania nałożone na Krajową Administrację Skarbową w związku aktualną sytuacją, tym
bardziej nie mogą powodować redukcji zatrudnienia i obniżenia wynagrodzeń/uposażeń.
Korespondencję w sprawie prosimy prowadzić drogą elektroniczną (inspektor@hot.pl).

z upoważnienia Komitetu Protestacyjnego

Tomasz Ludwiński
Do wiadomości:
−
−

Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów,
Prezydium Senatu RP.

