OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY

KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
ZARZĄD KRAJOWY
KRS: 0000032759, REGON: 977929305, NIP: 929-16-80-256, www. ozzkas.pl
_________________________________________________________________

Nasz znak: ZK – 40/04/2020

Bydgoszcz, 2 kwietnia 2020 r.
Pani
Magdalena Rzeczkowska
Sekretarz Stanu
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Ministerstwo Finansów

Szanowna Pani Minister
Zarząd Krajowy OZZ KAS jest bardzo zaniepokojony informacją dotyczącą wypłaty
nagród. Wynika z niej, że Pani Dyrektor Generalna Renata Oszast wstrzymała wypłaty
nagród za osiągnięcia za I kwartał 2020r. Decyzję swoją poprzedza informacją, że
pracownicy i funkcjonariusze stanęli na wysokości zadania i mimo, że pracowali i służyli
w warunkach pandemii, wyniki są na satysfakcjonującym poziomie. Możemy tam też
przeczytać, że nasze starania zasługują na uznanie i docenienie. Jednak w kolejnym
akapicie mamy informacje, że sytuacja jest trudna i złożona dlatego Pani Dyrektor
Generalna podjęła decyzję o wstrzymaniu wypłat nagród za osiągnięcia w I kwartale
2020r. Na zakończenie są ponowne podziękowania za wyniki i życzenia dobrej kondycji
byśmy mogli realizować ambitne cele w kolejnych kwartałach…
Pani Minister jeśli już 1 kwietnia pokazujemy pracownikom i funkcjonariuszom, że
funkcjonujemy na oparach i nie mamy pieniędzy to w naturalny sposób prowadzimy do
sytuacji, w której pracownicy i funkcjonariusze zaczynają myśleć: A co z podwyżkami?,
Co z uchwałą modernizacyjną i w końcu: Co z naszym wynagrodzeniem/uposażeniem. To
nie ułatwia nam pracy i służby. Pani Dyrektor Generalna ma rację, jesteśmy w bardzo
trudnej sytuacji pandemii koronawirusa. W sytuacji w której na barkach pracowników i
funkcjonariuszy KAS spoczywa bezpieczeństwo i płynność finansowa kraju. I My ją
zapewniamy. Dlatego idąc codziennie do służby i pracy w KAS mamy myśleć o
wypełnianiu naszych obowiązków, a nie o tym czy wystarczy dla Nas pieniędzy.
Takie resorty ja MSWiA, Ministerstwo Sprawiedliwości czy Ministerstwo Finansów nie
mogą nie mieć pieniędzy bo od tego zależy funkcjonowanie Naszego Państwa.
Wierzę, że obecna Rada Ministrów oprócz tarczy dla przedsiębiorców jest w stanie
zabezpieczyć funkcjonowanie swoich służb i administracji.
Zarząd Krajowy OZZ KAS bardzo prosi o ponowne rozważenie możliwości wypłat premii
za I kwartał 2020r.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący
Zarządu Krajowego OZZ KAS
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