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 Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych wyraża zdecydowany 

sprzeciw dla przedmiotowego traktowania pracowników urzędów skarbowych w związku 

z wejściem w życie od 1 stycznia 2022r. Polskiego Ładu. Niezrozumiałym i jednocześnie 

oburzającym jest fakt, że pracownicy KAS, których bezpośrednio dotykają plany 

ministerialne, dowiedzieli się w trakcie weekendu z przekazów medialnych, że od 

poniedziałku będą pracować do 19.00 udzielając wzburzonym interesantom szczegółowych 

wyjaśnień i odpowiedzi w zakresie rewolucyjnych zmian podatkowych. 

 Pragniemy zauważyć, że regulaminy pracy obowiązujące w poszczególnych Izbach 

Administracji Skarbowej nie przewidują permanentnego wydłużenia czasu pracy. A ponadto 

w urzędach skarbowych pracują ludzie, którzy mają swoje plany, życie prywatne i rodzinne, 

a przynajmniej starają się zachowywać resztki prywatności, żeby sprostać tak intensywnym 

i nierealnym wręcz wymaganiom jakie stawia przed nimi Rząd; ludzie, posiadający dzieci, 

którym nie mogą już poświęcać tyle czasu ile powinni, ponieważ po powrocie z pracy do 

domu muszą podejmować nowe wyzwania, zgłębiając „tajniki” Polskiego Ładu. 

 Pomysł tak nagłego przeprowadzenia rewolucji, bo tylko w takich kategoriach należy 

rozpatrywać tak ważne zmiany podatkowe, skutkujące co pokazała bardzo szybko 

rzeczywistość - wieloma niedociągnięciami, m.in. zmniejszeniem wynagrodzenia dla części 

społeczeństwa, spowodowało wzburzenie zarówno wśród podatników, jak i, co oczywiste, 

wśród pracowników zobowiązanych do wdrożenia w życie tychże zmian już od 1 stycznia 

2022 r. Pracownicy realizujący zadania wynikające z ich obowiązków służbowych, 

przeciążeni pracą (ciągle zmniejszająca się liczba etatów przy zwiększającej się ilości zadań 

do wykonania) nawet nie mieli czasu, aby skonsultować wątpliwości wynikające z 700 stron 

wprowadzonych zmian, które mają bezpośrednie zastosowanie w życiu każdego obywatela 

i rzutują na kolejno podejmowane przez nich kroki, bardzo często finansowe. 

 W naszej ocenie, z uwagi na znikomą i tym samym niewystarczającą ilość 

przeprowadzonych szkoleń, a także wprowadzanie na cito zmian „naprawczych” do ledwie 

wprowadzonych rozwiązań prawnych na dzień dzisiejszy jedynymi kompetentnymi 
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i posiadającymi – przynajmniej w założeniu – niezbędną wiedzę na temat wykładni 

i stosowania wprowadzonych w życie przepisów dotyczących Polskiego Ładu, są autorzy 

zmian. W związku z powyższym w celu rozstrzygnięcia wszelkiego rodzaju wątpliwości jakie 

pojawiają się u podatników, winny one zostać rozpatrzone przez pomysłodawców i autorów 

Polskiego Ładu oraz ich bezpośrednich współpracowników. 

 W tym miejscu należy postawić pytanie: Kto poniesie odpowiedzialność 

odszkodowawczą za wymierne finansowe szkody, które mogą wyniknąć i z pewnością 

wynikną (co pokazały pierwsze dni stosowania Ładu) na skutek niedoinformowania, 

niedoprecyzowania i szerzącej się dezinformacji wśród podmiotów gospodarczych? 

 Zauważamy ponadto, że Polski Ład jest wprowadzany z naruszeniem prawa (m. in. art. 

217 Konstytucji RP oraz Ordynacji podatkowej). Otóż stosowanie Rozporządzenia Ministra 

Finansów 

z 7 stycznia 2022r. w sprawie przedłużenia terminu poboru i przekazania przez niektórych 

podatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. 2022, poz. 28) 

skutkować może nawet odpowiedzialnością karno-skarbową. 

 Obawiamy się wyciągania konsekwencji i pociągnięcia do odpowiedzialności 

w przyszłości pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, którzy udzielają odpowiedzi 

na pytania podatników na podstawie przekazywanych w niewystarczającym stopniu 

informacji odnośnie Polskiego Ładu co do praktycznego stosowania i interpretowania 

przepisów, których treść podlega ciągłym zmianie. 

 W związku z zaistniałą sytuacją – nagłym obciążeniem pracowników Krajowej 

Administracji Skarbowej dodatkowymi obowiązkami – domagamy się przyznania przez 

Ministra Finansów dodatkowych środków na wynagrodzenia dla wszystkich pracowników 

urzędów skarbowych. 

 

 

 
Z wyrazami szacunku 

 

Magdalena Piętak 
Przewodnicząca 

Federacji Związków Zawodowych 

Pracowników Skarbowych 
 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów 


