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Marian Banaś
Sekretarz Stanu
Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Szanowny Pani Ministrze
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych jest zaniepokojona
informacjami dotyczącymi blokady środków na inwestycje i bieżące funkcjonowanie Izb
Administracji Skarbowej oraz środków pochodzących z tzw. „oszczędności na funduszu
płac”.
Zwracamy się zatem do Pana Ministra o pilne udzielenie odpowiedzi - w jakim
zakresie środki zostały zablokowane lub zwrócone do budżetu, ze wskazaniem kwot w
podziale na poszczególne izby i paragrafy planów finansowych, a także o przekazanie
szczegółowego uzasadnienia podjęcia decyzji w powyższym zakresie.
Oszczędności
na
funduszu
płac
zwyczajowo
wypłacane
są
pracownikom/funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej średnio dwa razy do roku
lub powiększają fundusz nagród. Bez względu na sposób ich dystrybucji, stanowią rokrocznie
znaczące kwoty w budżecie każdego pracownika i funkcjonariusza KAS. Jeżeli zgodnie z
uzyskanymi informacjami, środki te zostaną „zabrane” (czy też chociażby „czasowo”
zablokowane) to wynagrodzenia/uposażenia za rok 2019 – pomimo otrzymania podwyżek
wynikających z Porozumienia z dnia 21.11.2018 r. – mogą okazać się niższe, niż w roku
ubiegłym.
W związku z tym, w przypadku potwierdzenia się informacji o podjęciu decyzji o
blokadzie/zwrocie ww. środków do budżetu, apelujemy o natychmiastowe działania
zmierzające do zachowania dotychczasowej polityki płacowej w zakresie możliwości
dysponowania środkami powstającymi z oszczędności na funduszu płac przez Dyrektorów

Izb Administracja Skarbowej. Wnosimy również o odstąpienie od blokad/konieczności
zwrotu do budżetu środków na bieżące funkcjonowanie Izb oraz środków na inwestycje.
Szanowny Panie Ministrze, zawarte w dniu 21 listopada 2018 r. Porozumienie (na
dwa dni przed Manifestacją planowaną przez Federację Związków Zawodowych
Pracowników Skarbowych), gwarantujące każdemu pracownikowi i funkcjonariuszowi KAS
podwyżkę wynagrodzeń w kwocie 655 zł brutto, a stronie społecznej udział m.in. w pracach
Zespołu do spraw ustawy modernizacyjnej (zakładającej dalszy wzrost wynagrodzeń w latach
2020 – 2022 oraz dodatkowe środki na inwestycje), pozwoliło na pewien czas poprawić
nastroje pracowników i funkcjonariuszy. Fakt podpisania Porozumienia był szeroko
nagłaśniany medialnie. Obecne działania tj. pozbawianie pracowników zwyczajowych
składników wynagrodzenia, a Izby Administracji Skarbowej środków na bieżącą działalność i
na inwestycje, odbywają się w ciszy i bez blasków fleszy. Cisza medialna nie spowoduje
jednak tego, że pracownicy się o tym nie dowiedzą. Dodatkowo podkreślić należy, że takie
postępowanie pozostaje w znaczącej opozycji do podstawowych założeń Porozumienia z
dnia 21.11.2018 r. (wzrost wynagrodzeń, dodatkowe środki na rozwój). Niestabilność
obietnic Rządu ponownie powoduje wzrost niezadowolenia i frustracji służb Krajowej
Administracji Skarbowej, zwłaszcza w czasie zwiększonej ilości zadań z uwagi na terminy
rozliczeń podatkowych.
Z uwagi na powyższe oczekujemy na pilne udzielenie odpowiedzi na postawione
pytania.
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