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Warszawa, 2021-10-26

Pan Tadeusz Kościński
Minister Finansów
Warszawa
Szanowny Panie Ministrze!
Komitet Protestacyjny Związków Zawodowych w KAS (KP), po zapoznaniu się z propozycjami
Ministra Finansów przekazanymi na spotkaniu 25 października 2021 r. w zakresie środków
przeznaczonych na płace w 2022 roku, stwierdza, co następuje:
1. KP podtrzymuje żądania dotyczące waloryzacyjnych podwyżek płac w 2022 roku
obejmujących stałe (a nie jednorazowe, czy okresowe) elementy/składniki
wynagrodzenia, przekazane Ministrowi Finansów wraz z pismem KP-28/2021 z
21.10.2021 („podwyżki w służbach podległych Ministrowi Finansów nie powinny być niższe,
niż 12% - przy czym za podwyżki należy uznać jedynie te środki, które będą skutkować dla
budżetu państwa wypłatami w latach następnych (tzw. fundusz motywacyjny” w wysokości
6% to jedynie środki jednorazowe, które – jako tzw. „środki niewygasające z budżetu
państwa” muszą zostać wykorzystane (wypłacone) do końca listopada 2022 roku – jako
środki bez skutków na lata następne). Odstępstwo od średnich podwyżek w wysokości 12%
byłoby możliwe wyłącznie przy wprowadzeniu programu modernizacji KAS na lata 2023-2025
zawierającym opcje podwyżek płac oraz jednoczesnym podniesieniem płac od 1 stycznia
2022 roku w wysokości 677 złotych (jak w MSWiA)”).
Podwyżki płac rekompensujące zaległy i bieżący wzrost inflacji winny być stałą praktyką
(podobnie jak dokonuje się waloryzacja emerytur). Przy tym najlepiej byłoby, gdyby
inicjatorem tej dobrej praktyki był Minister Finansów dbający o zdrowe zasady finansów
państwa.
2. Przedstawiona przez Ministra Finansów propozycja podziału dodatkowych środków na płace,
zawiera w sobie jedynie 4,4% podwyżki ujętej w projekcie Budżetu Państwa na 2022 r.,,
przy czym jest to podwyżka przeznaczona jedynie do części zatrudnionych lub pełniących
służbę – na co zgody nie ma.
3. Środki z modernizacji KAS nie są jeszcze zagwarantowane w uchwale modernizacyjnej,
a więc – zgodnie zresztą z oświadczeniem Szefa KAS – po prostu na razie ich nie ma. Poza
tym mogą zostać zabrane w każdej chwili – jak to już miało miejsce poprzednio ze
środkami na podwyżki płac „gwarantowane” w uchwale modernizacji KAS na lata 2020-2022.
4. Środki w wysokości 6% funduszu płac, przeznaczone na nagrody motywacyjne zawarte w
nowelizacji Budżetu na 2021 r. nie rekompensują utraconych zarobków (blokada Ministra
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Finansów z XI 2020 r. wypłaty oszczędności oraz zamrożenie 3 % funduszu nagród w br.).
Są środkami jednorazowymi, nie stanowią więc de facto podwyżek. Podział ich odbywać
się będzie ponadto bez uzgodnienia ze związkami zawodowymi, przewidziana w ustawie
konsultacja (opinia związków zawodowych) to jedynie pozory uzgodnień ze związkami
zawodowymi – na co zgody nie ma.
Środki na nagrody w wysokości 3% nie dość, że nie wiadomo, czy są to przywrócone środki
na nagrody z odpisu w wysokości 3%, czy środki na nagrody innego typu – nie są żadnymi
podwyżkami, gdyż wcześniej środki te zostały nam odebrane.
Minister Finansów nie wspomina nic o pełnej realizacji Porozumienia z KP, zawartego w
styczniu 2020 roku, domagamy się wypłaty zaległych (wg stanu na 30 XII 2020 r. środków)
począwszy od 1 stycznia 2020 roku za cały 2020 r w wysokości 3 %, jak zapisano w uchwale
modernizacyjnej.
Domagamy się także nadal realizacji priorytetu I uchwały modernizacji KAS (podwyżki
płac) od 1 stycznia 2021 roku.
Ubolewamy, że pozostałe związki zawodowe biorące udział w spotkaniu
25 października br. zdecydowały się na udział w planowanym na 15 listopada br.
uzgadnianiu zasad podziału „podwyżek” zaproponowanych przez Ministra Finansów –
naszym zdaniem to oczywista kapitulacja i pierwszy krok do zaakceptowania
propozycji, która dla nas, jako niezadowalająca, jest nie do przyjęcia.

Jednocześnie – po raz kolejny - domagamy się spotkania Pana Ministra (lub osoby
upoważnionej do podejmowania decyzji w Jego imieniu) z działającym na szczeblu krajowym,
reprezentatywnym Komitetem Protestacyjnym zrzeszającym ogólnopolskie centrale
związkowe (9 największych organizacji w resorcie finansów) – pierwsze pismo w tej sprawie
nosi datę 23 września br. – minął już ponad miesiąc, a Minister Finansów terminu spotkania
z KP nie wyznaczył). Aby ułatwić takie spotkanie, zapraszamy Pana Ministra do Centrum
Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie na spotkanie z KP 3 listopada br. o godzinie
12.00.
Mamy nadzieję, że tym razem nasz wniosek spotka się z właściwą reakcją.
Warszawa, 2021-10-26










Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych
Federacja Związków Zawodowych Służby Celnej
Krajowa Sekcja Administracji Skarbowej NSZZ „Solidarność”
Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Finansów
Ogólnopolski Związek Zawodowy Krajowej Administracji Skarbowej
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Ministerstwie Finansów
Związek Zawodowy Skarbowców
Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP

z wyrazami szacunku

Do wiadomości: Prezes Rady Ministrów

