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Panie i Panowie 

Przewodniczący Oddziałów 

OZZ KAS 

oraz 

Wszyscy członkowie Naszego związku 

 

     

 
W perspektywie propagowanej przez jeden z działających w KAS związków 

zawodowych akcji protestacyjnej zaplanowanej w terminie od 25.04.2022 r. do 02.05.2022 r., 

zauważamy, że każda bezpieczna dla ludzi forma wyrażania swojego zdania, walki o lepsze 

jutro jest ważna i potrzebna. Jej głównym celem powinno być jak najszybsze skłonienie 

wszystkich stron do rozpoczęcia negocjacji płacowych.  

Postulaty wystosowane przez organizatorów są niewątpliwie słuszne. Najważniejsi 

jednak w tym wszystkim są pracownicy i funkcjonariusze KAS-u i ich bezpieczeństwo. 

Każda forma protestu, do której do tej pory zagrzewaliśmy miała podstawy prawne. Nie 

możemy narażać swoich członków na odpowiedzialność dyscyplinarną. Należy więc 

pamiętać o tym, że: 

- przepis art. 19 ust 2 ustawy o rozwiazywaniu sporów zbiorowych mówi, że  

niedopuszczalne jest organizowanie strajku w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Ochrony Państwa, w jednostkach Policji i Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży 

Marszałkowskiej, Krajowej Administracji Skarbowej, w których pełnią służbę 

funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, oraz jednostkach organizacyjnych ochrony 

przeciwpożarowej.   

- art. 78 ust 3 ustawy o służbie cywilnej mówi, że członkowi korpusu służby cywilnej nie 

wolno uczestniczyć w strajku lub akcji protestacyjnej zakłócającej normalne 

funkcjonowanie urzędu.   

Biorąc pod uwagę te dwa przepisy pamiętajcie, że wasze wylogowanie musi być 

bezpośrednio połączone z możliwością skorzystania z przerwy, nie może być natomiast 

efektem odmowy wykonania polecenia służbowego w sytuacji przerw rotacyjnych. 

Pamiętajmy, że główny ciężar tego typu akcji spoczywa na pracownikach bezpośrednio 

obsługujących klientów KAS-u. Przecież w warunkach standardowej pracy w US nie ma 

sytuacji by pracownicy z sali obsługi wszyscy o jednej porze robili sobie przerwę. Również 
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postulat nieumawiania spotkań w czasie od 12.00 do 12.15 o tyle jest trudny do realizacji, że 

przecież to sami klienci mogą wybrać w systemie godzinę, na którą chcą przyjść do urzędu. 

       Reasumując Zarząd Krajowy OZZ KAS popiera każde działanie, które może przybliżyć 

Nasze środowisko do rozpoczęcia rzeczowych rozmów w obszarze podnoszenia wynagrodzeń 

i uposażeń. Niemniej musi to być działanie bezpieczne, które nikogo nie naraża na 

odpowiedzialność dyscyplinarną. 

         Dlatego prosimy Was o racjonalne działanie. Pamiętajcie, że czym innym jest pikieta na 

oficjalnym urlopie lub w ramach „godzin związkowych”, czym innym podratowanie zdrowia 

podczas zwolnienia chorobowego czy pójście na urlop, a czym innym wystawienie się na 

strzał poprzez działania sprzeczne z prawem. Protestujcie z głową. 

Zarząd Krajowy OZZ KAS permanentnie działa w zakresie zwiększania 

wynagrodzenia oraz profesjonalizacji warunków pracy i służby w KAS. Bierzemy udział we 

wszystkich istotnych inicjatywach, które mają miejsce na szczeblach lokalnych i centralnych. 

Współtworzyliśmy ankiety do badania satysfakcji czy model ścieżki kariery, który jest już na 

ukończeniu. Nasze działania skupiają się także na walce o wyższe wynagrodzenia i 

uposażenia oraz na kształtowaniu efektywnej siatki płac. Jako związek nie stronimy od 

uczestniczenia w zaostrzonych formach protestu. Nasi członkowie brali udział we wszystkich 

protestach jakie miały do tej pory miejsce, w szczególności w 2016 r. Nagłaśnialiśmy 

problem w mediach, wieszaliśmy flagi, staliśmy przed urzędami, jechaliśmy na pikiety. 

Prowadziliśmy i prowadzimy lobbing w środowisku politycznym. W 2019 uczestniczyliśmy 

w proteście służb mundurowych. Wówczas wielopłaszczyznowe działania wszystkich 

związków doprowadziły do podwyżki 655 zł na etat tak jak w pozostałych służbach.  

W 2020 r., również udało się uzyskać podwyżki analogiczne do pozostałych służb, mimo iż 

pierwotnie na „stole leżało” 3 %. 

Uważamy, że należy wymóc spłatę nieprzyznanych środków na podwyżki z uchwały 

modernizacyjnej, które zostały zamrożone w 2021r, a następnie uzyskać podwyżki, które 

zrekompensują szalejącą inflację. Dlatego ZK OZZ KAS współuczestniczył w spotkaniach 

Forum i OPZZ, gdzie wypracowano postulat podwyżki dla sfery budżetowej w wysokości 

12%. To również, dlatego nasi członkowie pojechali na demonstrację do Warszawy z 

postulatami 12% podwyżki od stycznia 2022 r. 

 

 

 
        Z wyrazami szacunku 

       Przewodniczący 

       Zarządu Krajowego OZZ KAS 

           Robert Sadowski         

     

     


