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Bydgoszcz, 2 grudnia 2020 r.

Pan
Tadeusz Kościński
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze
Zarząd Krajowy KAS w związku z pismem Pana Ministra nr BP2.4142.2.2020 z dnia 26 listopada
2020r., oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r., o związkach zawodowych
(Dz.U. z 2019 poz. 263), wnosi o uszczegółowienie informacji zawartej w tym piśmie dotyczącej
blokowania wydatków budżetowych na 2020r. Pan Minister podkreślił, że szczegółową klasyfikację
wydatków podlegających blokowaniu ustala niezwłocznie dysponent części budżetowej. Informował
także, że blokada ma dotyczyć w szczególności planowanych wydatków wraz z pochodnymi na:
wynagrodzenia osobowe, uposażenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatkowe uposażenia
roczne, nagrody roczne.
ZK OZZ KAS dla przejrzystości powstałej sytuacji wnosi o uszczegółowienie
1. Jakie kwoty zostaną zblokowane w poszczególnych IAS-ach
2. Czy blokada obejmie także dodatki covidowe,
3. Czy blokada obejmie nagrody roczne tzw „13” za rok 2020, których wypłata powinna mieć
miejsce w lutym 2021r.
4. Czy blokada obejmie dodatki kontrolerskie, które w wielu przypadkach zostały pierwotnie
wyłączone z pensji/uposażeń zasadniczych,
5. Czy analogiczne blokady zostały nałożone na tożsame służby podlegające MSWiA
Panie Ministrze. Sam Pan wie najlepiej, że to KAS pilnuje granicy, przyjmuje i wydaje alkohol, czuwa
nad paliwami, rozlicza VAT, pilnuje zwrotów, windykuje należności. Panie Ministrze tanie Państwo to
słabe i niewydolne struktury, jesteśmy za biedni żeby na tym oszczędzać.
Panie Ministrze. Pisze Pan w cytowanym Piśmie, że środki są niezbędne do walki z Pandemią.
Oczywiście jest to cel szczytny i szlachetny. Trudno odmówić słuszności postawom
„solidarnościowym” w tak ważnej dla nas sprawie. Mamy tu jednak do czynienia z różnym
traktowaniem różnych podmiotów. Jako środowisko nie potrafimy zrozumieć dlaczego finansowana
jest telewizja publiczna kolejnymi dwoma miliardami złotych, a równocześnie pracowników
i funkcjonariuszy KAS pozbawia się nagród i dodatków zadaniowych bardzo często przyznawanych
za walkę z Pandemią. To przecież sam rząd wyróżnia grupę służb mundurowych jako tą, która podlega
najwyższemu ryzyku i która należy zaszczepić w pierwszej kolejności. Z drugiej strony służby te,
w tym KAS mają stać się rezerwuarem oszczędności.
Panie Ministrze. Jeśli na nas ma spoczywać ciężar oszczędności pytanie brzmi: co z emerytami, czy
w 2021 planuje się 13 i 14. Co z górnikami i wielomiliardowymi dopłatami do nieręntownych kopalni,
co w końcu z przedsiębiorcami, których cześć księgowymi trikami wyłudza publiczną pomoc. No i ta
telewizja…. nie potrafimy tego pojąć.
Do tego czas, w którym powstała ta decyzja jest bardzo niefortunna. Panie Ministrze, poziom zakażeń
od dłuższego czasu utrzymuje się na wysokim poziomie, słaba kondycja finansów również. Jeśli jest
aż tak źle, to MF wiedział o tym dużo wcześniej niż w grudniu gdzie ludzie już te pieniądze mentalnie
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wydali. Zupełnie inaczej można by było zorganizować sobie Święta, gdyby o braku nagród
pracownicy i funkcjonariusze dowiedzieli się we wrześniu, październiku…
Panie Ministrze. W wielu wywiadach podkreśla Pan, że Polsce potrzebny jest w tej chwili wysoki
popyt wewnętrzny. Że to narzędzie jest w stanie poprawić finanse Państwa Polskiego. Panie Ministrze
- proszę nam wierzyć, jeśli Pan zmieni zdanie to my wydamy te pieniądze jeszcze w tym roku
i „upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu”.
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