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Sprawozdanie ze spotkania roboczego
zespołu powołanego do opracowania programu modernizacji KAS
W dniu 5.12.2018 roku w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie kierownictwa KAS
z sygnatariuszami Porozumienia z 21 listopada 2018 roku. Spotkaniu przewodniczył Pan Marian
Banaś – Sekretarz Stanu Szef KAS, Pan Paweł Cybulski – Podsekretarz Stanu Zastępca Szefa KAS,
nadinsp. Piotr Walczak – Podsekretarz Stanu Zastępca Szefa KAS. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli
Dyrektorzy:
Departamentu
Budżetu,
Logistyki
i
Kadr,
Departamentu
Organizacji
i Wdrożeń, przedstawiciel Ministra Finansów oraz przedstawiciele strony społecznej – organizacji
związkowych, które w dniu 21.11.2018 r. podpisały porozumienie dotyczące podwyżek dla
pracowników KAS, począwszy od 2019 r.
Na spotkaniu minister Walczak zdementował budzące liczne niepokoje środowiska głosy, że
środki na podwyżki nie są zagwarantowane w ustawie budżetowej. Nowelizacja ustawy budżetowej
nie wymienia bezpośrednio podwyżek dla pracowników KAS w 2019 r., gdyż środki te zabezpieczono
dużo wcześniej. Ich wypłata, zgodnie z porozumieniem z 21.11.2018 r. ma nastąpić najpóźniej do
końca III kwartału 2019 r., w praktyce może to nastąpić dużo wcześniej – kwestia wypracowania
ogólnych zasad, które będą przekazane Dyrektorom IAS oraz porozumień lokalnych zawartych przez
DIAS ze związkami zawodowymi.
Agenda spotkania przewidywała przedstawienie zasad podziału podwyżek wynagrodzeń /
uposażeń w 2019 r. przez przedstawicieli MF. I tak powtórzono, że kwota 655 zł brutto jest
ostateczną kwotą do podziału włączając wszystkie składniki wynagrodzenia/uposażenia, w tym
dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki kontrolerskie i stażowe. Nie bez znaczenia jest też fakt, że
od 2019 r. wzrośnie kwota bazowa, od której liczone jest wynagrodzenie zasadnicze i będzie wynosić:
- dla pracowników służby cywilnej – 1.916,96 zł,
- dla funkcjonariuszy – 1.701,09 zł.
Fakt uwzględnienia wzrostu kwoty bazowej w kwocie podwyżki na 2019 r., tj. ok.2,3 % wzbudził nasze
zdziwienie. Jako jedyni zakwestionowaliśmy to na spotkaniu.
Kolejnym punktem spotkania były wypowiedzi organizacji związkowych w sprawie podwyżek.
Wśród obecnych zarysowały się różnice poglądów w zakresie zasad podziału środków na podwyżki.
Federacja postulowała za:
- jak najszybszą wypłatą środków – obiecano wypłatę zaraz po uzgodnieniu zasad podziału ze
związkami i stosownym wyliczeniu kwot w każdej z Izb;
- takim skonstruowaniu dodatku kontrolerskiego, by jak najwięcej kwoty podwyżki trafiło do części
zasadniczej wynagrodzenia;
- wypracowaniem takiego sposobu podziału środków, by pracownicy/funkcjonariusze mający dodatki
stażowe w konsekwencji nie dostali mniej niż pracownicy z małym stażem. W związku z tym, jeśli nie
uda się znaleźć zadowalającego wszystkich rozwiązania, Federacja postulowała wpisanie w uchwałę
modernizacyjną na 2020 r. zagwarantowanie środków dodatkowych dla tej części pracowników,
którym dodatek stażowy spowodował zmniejszenie kwoty podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym –
MF wyraziło na to wstępną zgodę;
- zapewnieniem awansów stanowiskowych – MF zapewniło o zmianie rozporządzenia mnożnikowego
dla funkcjonariuszy w tym zakresie najpóźniej z początkiem roku;
- uwzględnieniem również awansów stanowiskowych dla pracowników służby cywilnej (przy okazji
podwyżek);
Kolejne spotkanie w MF planowane jest tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Minister
Walczak poprosił organizacje związkowe (sygnatariuszy) o swoje koncepcje podziału środków na
2019 r.
Federacja planuje wystosować pismo w tym zakresie.
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