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Bydgoszcz, 24 sierpnia 2021 r.

Pan
Tadeusz Kościński
Minister Finansów

Szanowny Panie Ministrze
W związku z bardzo niepokojącym doniesieniami o zapowiedzianych przez Radę Ministrów
średniorocznych wskaźnikach wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2022 r. – w
wysokości 100,0% Zarząd Krajowy OZZ KAS wnosi o weryfikację tych założeń i wypracowanie ich na
realnym poziomie w oparciu o rosnąca inflację w ramach rozmów w Radzie Dialogu Społecznego.
Tym bardziej, że 18 sierpnia 2021 r. Pan Premier Mateusz Morawiecki podał najnowsze dane
dotyczące nadwyżki budżetowej, która w lipcu wyniosła 30 mln złotych.
Dodatkowo w dokumencie z czerwca 2021 o tytule „Założenia projektu budżetu na rok 2022”
czytamy, że Komisja Europejska ocenia, iż w latach 2021-2022 wszystkie państwa członkowskie
powinny mieć możliwość prowadzenia polityki budżetowej bez ograniczeń co do tempa wzrostów
wydatków. W dokumencie tym zakłada się również, że wpływ na dochody podatkowe będą miały już
wdrożone oraz implementowane nowe działania w zakresie systemu podatkowego. Działania te
skoncentrowane są głównie na poprawie stopnia wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych.
Panie Ministrze wynika z tego, że o sukcesie tych założeń zdecyduje również skuteczność i
determinacja pracowników i funkcjonariuszy KAS, których wynagrodzenie i uposażenie ma zostać
zamrożone. Dodatkowym czynnikiem tworzącym budżet ma być konsumpcja prywatna, której wzrost
szacuje się na poziomie 4,3% w 2021 r. oraz 4,4% w 2022 r. Panie Ministrze jak ma wzrastać
konsumpcja, jak wynagrodzenie pozostanie na tym samym poziomie. Aby wydawać, ludzie muszą
poczuć się bezpiecznie. Biorąc pod uwagę widmo kolejnych fal pandemicznych, zamykanie
gospodarki oraz realne pomniejszenie wynagrodzeń o inflację, trudno mówić o poczuciu
bezpieczeństwa.
Panie Ministrze dodatkowym czynnikiem, o którym nie można zapominać jest inflacja. W 2019 r.
wyniosła 2,3%, w 2020 – 3,4%, 2021- już jest na poziomie 5%. Daje nam to łącznie ponad 10%
realnego pomniejszenia siły nabywczej pieniądza. Oznacza to, że ogromny wysiłek jaki został
zapoczątkowany w 2019r dotyczący przywrócenia godnych zarobków w KAS po prawie 10 latach
zamrożenia szybko się dewaluuje. Podwyżki 655 zł z 2019r już zostały „wchłonięte” przez inflacje.
Teraz walczymy o utrzymanie rozpoczętej regulacji wynagrodzeń i uposażeń z uchwały
modernizacyjnej. Panie Ministrze nie możemy przegrać tej walki.
Dodatkowo należy zauważyć, że obecnie płynął bardzo dobre informacje z Polskiego Funduszu
Rozwoju. Jego Prezes Pan Paweł Borys w wywiadzie z dnia 19 sierpnia 2021 r. podkreśla, że
gospodarczo przeszliśmy trzy fale pandemii suchą stopą i najnowsze dane pokazują, że jesteśmy w
grupie pięciu krajów europejskich, które już w pełni odrobiły straty, jeśli chodzi o realną aktywność
gospodarczą. Oznacza to, że realny PKB, jest już około 2 proc. powyżej poziomu sprzed pandemii.
Gospodarka z recesji bardzo szybko przeszła w fazę boomu, zwłaszcza w przemyśle. Pan Prezes Paweł
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Borys utrzymuje, że najtrudniejszy okres od strony gospodarczej mamy za sobą, a przed nami 2-3 lata
silnej koniunktury. Obecnie prognozowany wzrost PKB może być na poziomie: 5,5-6,0 proc
Kolejna bardzo istotna rzecz to to, że jest grupa 3,2 tys. firm biorących pomoc finansową w pandemii,
w stosunku do których służby zidentyfikowaliśmy ryzyko nieprawidłowości. Obecnie KAS prowadzi
kontrole w tych firmach. Dobrą informacją jest to, że dzięki pracy i służbie pracowników i
funkcjonariuszy KAS udało się odzyskać już ponad 1 mld zł. Panie Ministrze po raz kolejny KAS
pokazał, że potrafi. Proszę to docenić.
Ostatnią rzeczą jaką Zarząd Krajowy OZZ KAS chce podnieść, to fakt, że średnioroczne wskaźniki
wzrostu wynagrodzeń powinny być corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu
Społecznego. Obecne negocjacje, póki co zakończyły się jednostronnym stwierdzeniem strony
rządowej, że pieniędzy dla sfery budżetowej nie ma i w 2022r ich nie będzie. Panie Ministrze nie ma
zgody związków zawodowych na takie decyzje. Rezultatem obecnej sytuacji jest wspólne stanowisko
wszystkich trzech central związkowych: Solidarności, OPZZ i Federacji, w którym solidarnie postulują
wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej co najmniej o 12%. Panie Ministrze OZZ KAS w
pełni utożsamia się z tym postulatem. Wnosimy także o pilne uruchomienie w całości środków z
uchwały modernizacyjnej na regulację płac w KAS.
Jako Przewodniczący ZK OZZ KAS, a także mediator sądowy proszę Pana Ministra o wspólne
skoncentrowanie się na interesach, a nie na stanowiskach tak by wypracować rozwiązania, które
zabezpieczą wszystkie strony. Możemy tego dokonać w drodze dialogu Pana Ministra z szeroka
reprezentacja strony społecznej funkcjonującą w ramach KAS. Tym bardziej, że przytoczona sytuacja
makroekonomiczna daje ku temu solidne podstawy.
Informacje o podjętych decyzjach proszę przesłać na adres: robert.sadowski@mf.gov.pl

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący
Zarządu Krajowego OZZ KAS
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Otrzymują:
- Szef KAS – Pani Minister Magdalena Rzeczkowska
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