Warszawa, dnia 30 stycznia 2019 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Minister Finansów
DLK6.054.2.2019

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
W odpowiedzi na interpelację Posłów na Sejm RP Pana Tomasza Piotra Nowaka, Pawła
Bańkowskiego, Krzysztofa Gadowskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. nr 28585 dotyczącą
wynagrodzeń pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, uprzejmie przedkładam Panu
Marszałkowi odpowiedź na pytania postawione w tej interpelacji:
Ad 1. Ile wynosi kwota bazowa w 2019 r. dla pracowników Krajowej Administracji Skarbowej
Kwota bazowa na 2019 rok, zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 r.,
dla pracowników zatrudnionych w korpusie służby cywilnej wynosi 1 916,94 zł, natomiast
dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wynosi 1 701,09 zł.
Różnica jest wynikiem niepobierania od 2018 r. składek na ubezpieczenie społeczne
(emerytalnych i rentowych) od uposażeń funkcjonariuszy
Ad 2. O ile średnio wzrośnie wynagrodzenie pracowników KAS w 2019 r.
Zgodnie z przedstawionym projektem ustawy budżetowej na 2019 r., na bieżący rok został
zaplanowany wzrost wynagrodzeń o 2,3 %.
Planowana jest również podwyżka wynagrodzeń o 655,- zł brutto miesięcznie dla każdego
zatrudnionego lub pełniącego służbę w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej,
wynikająca z podpisanego w dniu 21 listopada 2018 r. Porozumienia pomiędzy Szefem Krajowej
Administracji Skarbowej oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez 10 organizacji
związkowych w sprawie podjęcia wspólnych działań zmierzających do poprawy warunków pracy
członków

korpusu

służby

cywilnej,

służby

funkcjonariuszy

Służby

Celno-Skarbowej

i pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w ramach
Krajowej Administracji Skarbowej.
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Skutki wzrostu wynagrodzeń i uposażeń w KAS wynikające z ww. Porozumienia zostaną
– zgodnie z obecnymi założeniami – sfinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa na
2019 r.
Ad 3. Ile wynosi modalna, mediana i średnie wynagrodzenie pracowników i kadry kierowniczej
w całej strukturze organizacyjnej KAS?
Zgodnie z posiadanymi danymi wg stanu na dzień 25.09.2018 r. statystyka wynagrodzeń
w KAS przedstawia się następująco:
wyszczególnienie

Średnia

Mediana

Modalna

4 976,11 zł

4 609,65 zł

3 016,88 zł

9 036,53 zł

8 807,05 zł

9 069,39 zł

Wynagrodzenie
pracowników
i funkcjonariuszy
SCS
Kadra
kierownicza

Przedstawione powyżej miary statystyczne zostały wyliczone na podstawie danych dotyczących
wynagrodzeń/uposażeń

zasadniczych

ze

wszystkimi

dodatkami

uzyskiwanych

przez

pracowników Krajowej Administracji Skarbowej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
W celu doprowadzenia danych do wartości porównywalnych, uposażenia funkcjonariuszy
Służby

Celno-Skarbowej

zostały

powiększone

o

współczynnik

0,1126

wynikający

z niepobierania składek na ubezpieczenie społeczne od uposażeń funkcjonariuszy.
W kategorii „kadra kierownicza” ujęto pracowników/funkcjonariuszy na stanowisku dyrektora,
zastępcy dyrektora, naczelnika urzędu skarbowego, zastępcy naczelnika urzędu skarbowego,
naczelnika urzędu celno-skarbowego, zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego.
Ad 4. Czy ministerstwo posiada lub przewiduje prace nad systemowym planem wzrostu
wynagrodzeń pracowników instytucji, urzędów i jednostek podległym oraz nadzorowanym przez
ministerstwo?
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W dniu 21 listopada 2018 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej zawarł Porozumienie ze
Stroną Społeczną, reprezentowaną przez Związki Zawodowe, w sprawie podjęcia wspólnych
działań zmierzających do poprawy warunków pracy członków korpusu służby cywilnej, służby
funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami
wynagrodzeń zatrudnionych w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej.
Rozpoczęto również prace nad Uchwałą Modernizacyjną w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”
Głównym celem Programu modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej jest zapewnienie
stabilnego finansowania, w perspektywie średniookresowej (trzech lat), służącego rozwojowi tej
organizacji zgodnie z założeniami strategii państwa, a także – realizacji zadań KAS określonych
w ustawie oraz kierunkach działań i rozwoju KAS, w szczególności zwiększeniu skuteczności
i efektywności wykonywania zadań przez pracowników i funkcjonariuszy KAS m.in. na skutek
zastosowanych motywujących narzędzi regulacji wynagrodzeń i uposażeń oraz wzrostowi
konkurencyjności zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych KAS.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Finansów
Paweł Cybulski
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

