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W związku z wieloma niepokojącym sygnałami z obszaru całego kraju dotyczącymi
blokady środków na inwestycje i bieżące funkcjonowanie Izb Administracji Skarbowej
oraz tzw. oszczędności na funduszu płac, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330) oraz
zgodnie z art. 1, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach
zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881) w związku z § 4 i § 5 Statutu OZZKAS zwraca się
z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1. W jakim zakresie środki zostały zablokowane lub zwrócone do budżetu w rozbiciu
na
a) poszczególne Izby Administracji Skarbowej
b) poszczególne paragrafy planów finansowych poszczególnych Izb,
c) uzasadnienia decyzji podejmowanych decyzji w powyższym zakresie w
każdej z Izb
Należy zauważyć, że oszczędności z funduszu płac w każdym roku budżetowym
wypłacane są pracownikom i funkcjonariuszom lub powiększają fundusz nagród.
Niezależnie od sposobu wypłaty trafiają do pracowników i funkcjonariuszy, którzy
pracują i służą w okresie, w którym pozostali chorują, partycypują również w środkach
przekazanych na nie obsadzone wakaty. W sytuacji gdy środki te zostaną zabrane,
pomniejszy to w znaczący sposób dochód poszczególnych pracowników i
funkcjonariuszy KAS. W skrajnych przypadku może dojść do sytuacji, w której wypłata
podwyżek 655 zł na każdego zostanie zrekompensowana zabranymi środkami z tzw.
oszczędności, na bieżące funkcjonowanie i inwestycje.
Sytuacja w której z jednej strony ludzie zatrudnieni w KAS dostają bardzo pozytywny
przekaż, że są podwyżki i w przygotowaniu uchwała modernizacyjna, a z drugiej strony
wyprowadza się z Izb KAS w dość „dyskretny” sposób środki, na rozwój i motywację
osób w nich zatrudnionych. Budzi to w pracownikach i funkcjonariuszach dysonans
poznawczy. Rodzą się pytania. Dają? Czy zabierają? Niejasność tej sytuacji powoduje
wzrost frustracji i niepewności wśród zatrudnionych i pełniących służbę.
OZZ KAS stoi na stanowisku, że jedyną możliwą drogą w budowaniu sprawnego aparatu
celno skarbowego jakim jest KAS, jest systematyczne zwiększanie środków na jego
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rozwój i funkcjonowanie, zarówno w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi jak i w
obszarach inwestycyjno-logistycznych. W związku z tym apelujemy o wstrzymani
decyzji zmierzających do ograniczania i pomniejszania środków dla poszczególnych Izb
w KAS w zakresie oszczędności na funduszu płac, bieżącym funkcjonowaniu jak i na
rozwój.
Informacje proszę przesłać drogą elektroniczną na adres robert.sadowski@mf.gov.pl.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Zarządu Krajowego
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